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Sammanfattning
Undersökningar har visat att ett problem elever har med andragradsfunktioner är
att de har svårt att använda begreppet för att beskriva samband mellan variabler
(Grønmo & Rosén, 1997). Detta i samband med andra problem kring arbetsmomentet
leder till designstudiens syfte, vilket är att utveckla undervisningsmomentet som
behandlar andragradsfunktioner och relaterade begrepp kopplade till kursplanen för
Matematik 2c.
Arbetsmetoden är ett undersökande arbetssätt. Verktyget som kommer att användas är
GeoGebra. Syftet uppnås genom att data samlas in från elevsvar av arbetsuppgifter
och enkätfrågor och den ordinarie lärarens observationer för att få information om
vad som behöver re-designas för att undervisningsmomentet ska utvecklas.
Designstudiens förslag av re-design för undervisningsmomentet är ge elever mer tid
till att genomföra lektionens utvalda uppgifter och att undervisande lärare ska ha
genomgång på de moment kring arbetsområdet som eleverna hade problem med. På så
vis ges möjligheten för eleverna att få feedback på sitt arbete. De områden kring
andragradsfunktioner som eleverna hade problem med var att: tyda en konstants värde
om värdet är 0 eller 1, förstå konstanten 𝑎:s påverkan på parabeln, förstå begreppet
nollställen
samt
att
de
blandar
ihop
funktionsvärden
med
punkter.
En implikation för lärarrollen är att GeoGebra med dess synkroniserade vyer är ett
lämpligt verktyg att använda då elever arbetar på ett undersökande sätt.
Arbetssättet är särskilt lämpat för arbetsmomentet om räta linjens ekvation.

Nyckelord Designstudie, Andragradsfunktion, Undersökande arbetssätt, GeoGebra
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1.  Inledning 	
  
Undervisning och inlärning är högst individuellt. Att finna en universal metod för
matematikundervisningen är därmed knappast möjligt. Det har konstaterats att utan lämpliga
undervisningsmetoder, riskerar elevens intresse och attityd gentemot matematik som helhet att
försämras eftersom elevens prestation och intresse för ämnet ofta har ett nära samband (Prop.
2015/16:149).
Som blivande ämneslärare i matematik har jag, både i och utanför klassrumsmiljön, reflekterat
över ovanstående fakta. En didaktisk metod som passar samtliga elever lär vara nästintill
omöjlig att uppnå, däremot är utvecklingen av undervisningsmetoder inte det. Mot bakgrund av
detta syftar min studie till att utveckla ett undervisningsmoment, som behandlar
andragradsfunktioner och relaterade begrepp kopplade till kursplanen för Matematik 2c.
Den aktuella studien som ligger till grund för uppsatsen är en så kallad designstudie. För en
sådan studie ligger fokus på utveckling av undervisning (Plomp, 2013). I detta fallet innebär
det att re-designa en initial framtagen undervisningsmetod för att få fram en så effektiv
undervisningsmetod som möjligt kring arbetsmomentet andragradsfunktioner. Brunström
(2015) skriver att ett undersökande arbetssätt där eleverna får ställa hypoteser för att sedan
kontrollera dessa ger eleverna en djupare förståelse för den bakomliggande matematiken. Att
använda digitala verktyg ger eleverna möjligheten att arbeta på ett undersökande sätt.
I styrdokumenten uppställs kriteriet att elever ska ges möjlighet att undersöka funktioner med
digitala verktyg (Skolverket, 2011). Undersökningar har visat att ett problem elever har med
andragradsfunktioner är att de har svårt att använda begreppet för att beskriva samband mellan
variabler (Grønmo & Rosén, 1997). Däremot har forskning visat att det digitala verktyget
GeoGebra främjar både elevens inlärning och intresse för arbetsmomentet
andragradsfunktioner (Reis & Ozdemir, 2010).
Enligt min mening är intresseskapande matematikundervisning nyckeln till att nå fram till
eleverna, dock krävs mycket kunskap för att ha förmågan att skapa sådan undervisning. Denna
designstudie är en bit på vägen för mig som framtida ämneslärare att kunna göra just detta.
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2.  Bakgrund
I följande kapitel redogörs för definitionen av begreppet andragradsfunktion och programmet
GeoGebra beskrivs. Dessutom presenteras tidigare forskning om programmet, undersökande
arbetssätt och om arbete i grupp. Delar av avsnitten 2.1 och 2.2 har inslag från författarens
tidigare examensarbete (Erlandsson, 2019).

2.1 Definition av andragradsfunktion
Begreppet funktion behöver definieras innan definitionen av andragradsfunktion presenteras.
Problematiken ligger i att det finns ett flertal olika definitioner av funktionsbegreppet. Från ett
matematisk perspektiv kan en funktion definieras såsom ett uttryck, regel eller en lag som
definierar en relation mellan en oberoende variabel och en annan beroende variabel (Function,
2006).
Nedan följer fler definitioner av funktionsbegreppet.
Om X och Y är två givna mängder och om till varje element x i X är ordnat ett
bestämt element y i Y så säger man att en funktion är definierad från X till Y.
Funktioner betecknas ofta med bokstaven ƒ och det till x ordnade elementet
i Y skrivs då y=ƒ(x). Man säger att den beroende variabeln y är en funktion av
den oberoende variabeln x. Exempelvis är arean av en rektangel en funktion
av sidornas längder (Funktion, 2016).
Andersson (1996) skriver att ”En funktion är en regel, som beskriver hur värdet av en variabel
bestäms med hjälp av värdet av en annan variabel” (s. 310). I denna rapport används följande
definition från läroboken Matematik 5000 2c, som definierar begreppet funktion såsom ”Ett
samband som till varje tillåtet x-värde ger exakt ett y-värde kallas en funktion” (Alfredsson,
Bråting, Erixon & Heikne, 2011, s. 14).
Kiselman och Mouwitzs (2008) tolkning av begreppet andragradsfunktion och ovanstående
definition av en funktion utgör grunden för hur begreppet andragradsfunktion används i
rapporten. Tolkningen lyder: en funktion f, som definieras av 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥 % + 𝑏𝑥 + 𝑐 , där
𝑎(≠ 0), b och c är reella (eller komplexa) konstanter kallas en andragradsfunktion. Högsta xpotensen är således av andra graden. Grafen för en andragradsfunktion med reella koefficienter
är en parabel (Kiselman & Mouwitz, 2008).

2.2 GeoGebra
GeoGebra har en dynamisk och interaktiv matematikmiljö för alla undervisningsnivåer och
samlar matematiska moment såsom geometri, algebra, grafritning, statistik och analys
(GeoGebra, 2016).
Programmet är kostnadsfritt och finns tillgängligt på flertalet språk via webbsidan
www.geogebra.org. På webbsidan kan material delas och ett forum möjliggör kommunikation
för programmets användare (Hohenwarter, Jarvis & Lavicza, 2009). GeoGebra är lättillgängligt
eftersom det är kompatibelt med de flesta operativsystem såsom Windows, Mac OS X och
Linux. Vidare kan programmet köras direkt i webbläsaren (Sandall, 2015).
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GeoGebra ger läraren möjlighet att visa flera olika vyer vid samma tillfälle. Eleven kan därmed
se andragradsfunktionens algebraiska uttryck och dess motsvarande grafiska representation
samtidigt. De olika vyerna är synkroniserade, vilket innebär att om andragradsfunktionens
algebraiska uttryck ändras, ändras även den grafiska representationen. På samma sätt ändras
andragradsfunktionens algebraiska uttryck om eleven justerar den grafiska representationen
(Jönsson & Lingefjärd, 2012; Hong & Lee, 2013). Hong och Lee (2013) betonar att det är just
möjligheten att se både en algebraisk och en grafisk representation som skiljer GeoGebra från
andra populära tekniska hjälpmedel, såsom grafräknaren Texas Instruments 83/84. En
synkroniserad vy gör det möjligt för eleven att under arbetsgången uppmärksamma problem,
oväntade resultat och fundera på dess orsaker. Enligt författarna innebär detta att eleven kan gå
tillbaka och fundera över varför en viss handling gav ett visst utfall på problemet.
GeoGebra har en mängd inbyggda kommandon. Exempelvis kan både en första- och
andraderivata ritas upp samtidigt som dess ursprungsfunktion. Detta ger eleven en grafisk
representation av en funktion och dess derivator. Enligt Jönsson och Lingefjärd (2012) ger
denna grafiska representation, i kombination med de synkroniserade vyerna enligt ovan, eleven
en bättre begreppsförståelse om varför en andragradsfunktion deriveras för att hitta
extrempunkter.
I GeoGebra finns en mängd färdigskapade verktyg (Sandall, 2015). Ett av dessa verktyg är
glidare (eng: slider), som enligt Keung och Pei (2015) är en grafisk representation av ett valfritt
tal. Med verktyget kan man dra i reglage för att ändra på värden för olika konstanter. På så vis
behöver inte eleverna manuellt skriva in nya värden på konstanterna för att se en förändring för
funktionens tillhörande graf. Genom att dra i dessa reglage blir förändringen enklare att
upptäcka samt att det sparar tid. Exempelvis kan en glidare för konstanten 𝑐 skapas för
andragradsfunktionen 𝑦 = 𝑥^2 + 2𝑥 + 𝑐 , se figur 1 nedan. Genom att dra i reglaget för
konstanten får eleverna information om hur olika värden på konstanten 𝑐 påverkar
andragradsfunktionens tillhörande graf. Med hjälp av detta verktyg har studier från bland annat
Övez (2018) och Keung och Pei (2015) visat att elever får en bättre förståelse för sambandet
mellan en andragradsfunktions uttryck och dess grafiska representation.

Figur 1. Gränssnitt för GeoGebra. Funktionsuttrycket visas uppe till vänster med tillhörande glidare för konstanten c som
påverkar grafens utseende.
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2.3 Tidigare forskning om andragradsfunktioner i undervisning med GeoGebra
En studie från Reis och Ozdemir (2010) undersökte hur stor effekt GeoGebra hade på
gymnasielevers kunskap om parabler. Studien visade att de elever som undervisades med hjälp
av GeoGebra presterade ett bättre resultat på uppgifter som behandlade parabeln och dess
egenskaper än de elever som undervisades på traditionellt vis.
Takači, Stankov och Milanovic (2015) genomförde en empirisk studie där studenters kunskap
om funktioner, särskilt andragradsfunktioner testades. Studien visade att de studenter som
undervisades med hjälp av GeoGebra presterade ett bättre resultat på uppgifter som behandlade
undersökningar av funktioner och ritande av dess grafer än de elever, som undervisades på
traditionellt vis. Studien visade även att GeoGebra som verktyg gav studenterna omedelbar
respons på när de förbisett saker, vilket de drog lärdom av. Exempelvis kunde de upptäcka att
de hade missat en skärning med x-axeln med hjälp av programmet.
Övez (2018) undersökte hur stor betydelse GeoGebra och guidade upptäckarblad, som leder
eleverna i lärandet av arbetsmomentet under lektionen, hade på elevers kunskapsnivå när
andragradsfunktioner introducerades. Studien visade att de elever som arbetade med hjälp av
GeoGebra presterade ett bättre resultat på uppgifter gällande relationen mellan
andragradsfunktionens uttryck och dess graf än de elever som arbetade på traditionellt vis.
Förklaringen till detta var att dessa elever hade möjlighet att ändra en funktions uttryck och
direkt se skillnaden i dess grafiska representation. Vid sidan av ett bättre resultat på uppgifter
gällande sambandet mellan en andragradsfunktions algebraiska uttryck och dess grafiska
representation, visade studien även att eleverna som arbetade med GeoGebra var bättre på att
kalkylera funktioners största och minsta värde, skärningar med x- och y-axeln samt att tolka
grafer.
Däremot visade en studie från Pihlap (2017) att undervisning med stöd av GeoGebra inte alls
gjorde någon skillnad i elevers prestationer i lärande av andragradsfunktioner jämfört med
undervisning på traditionellt vis. Exempelvis hade båda grupperna liknande resultat på
uppgifter som gällde påverkan av konstanterna 𝑎, 𝑏 och 𝑐 i funktionen 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐, på
parabelns utseende.
Baserat på resultaten från sin studie drog Keung och Pei (2015) slutsatsen att elever som
arbetade med GeoGebra fick en ökad förståelse för funktioners förändringar samt dess
translationer. Trots det positiva resultatet noterade författarna att eleverna hade problem med
skalan på koordinatsystemet. De flyttade grafer för mycket eller för lite i y-led när de skulle
placera grafer på rätt sätt, eftersom koordinatsystemet inte alltid var graderat med 1 enhet per
ruta i y-led utan i förekommande fall flera enheter per ruta.

2.4 Undersökande arbetssätt med GeoGebra
Brunström (2015) skriver att ett undersökande arbetssätt där eleverna får ställa hypoteser för
att sedan kontrollera dessa ger eleverna en djupare förståelse för den bakomliggande
matematiken. Att använda digitala verktyg ger eleverna möjligheten att arbeta på ett
undersökande sätt. Granberg och Olsson (2015) säger att grupparbete med hjälp av GeoGebra
främjar elevernas resonemang- och samarbetsförmåga då ett undersökande arbetssätt används.
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Brunström (2015) varnar för risken att elevers svar och resonemang främst utgörs av
beskrivningar och inte förklaringar. Det är därför viktigt att fokus ligger på hur och inte vad i
uppgiftformulerande då ett undersökande arbetssätt används. För att skapa ett bra klimat för
lärande bör läraren, förutom att skapa uppgifter som fokuserar på att låta eleverna arbeta med
att förklara matematik, ge kontinuerlig feedback utifrån elevernas resonemang (Granberg &
Olsson, 2015).
2.4.1 Arbete i grupp
I en studie från Takači, Stankov och Milanovic (2015) löste elever uppgifter som behandlade
funktioner med hjälp av GeoGebra i grupp. Enligt författarna bidrog valet av att låta eleverna
arbeta i grupp till att de kunde prestera på en högre nivå än om de hade arbetat enskilt. Dessutom
medförde samarbetet i grupp att eleverna fick en bättre kommunikations- och
resonemangsförmåga. Dessa resultat ligger i linje med studien från Granberg och Olsson (2015)
som också visade att elevers matematiska resonemangs- och samarbetsförmåga främjades
genom arbete i grupp med aktiviteter i GeoGebra.
En av de viktigaste aspekterna i lärarens roll som behandlar ett undersökande arbetssätt är att
ge eleverna feedback (Granberg & Olsson, 2015). Takači, Stankov och Milanovic (2015)
skriver att då elever arbetar i grupp ger de feedback till varandra genom den dialog som sker i
gruppen under arbetet. På så vis avlastas läraren eftersom denne inte behöver inte ge samma
mängd feedback vid grupparbete som vid enskilt arbete.
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3.  Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att utveckla ett undervisningsmoment, som behandlar
andragradsfunktioner och relaterade begrepp kopplade till kursplanen för Matematik 2c.
Studien är relevant för lärarprofessionen av flera skäl, exempelvis utveckla och analysera
undervisningsmetoder, få en djupare förståelse för rollen som lärare och inhämta samt ta del av
mina elevers feedback.
Syftet mynnar ut i följande frågeställningar:
Vilka moment gällande andragradsfunktioner har eleverna enkelt eller svårt att lära sig om
och varför?
Vilka för- och nackdelar för elevernas lärande kan urskiljas vid användning av GeoGebra och
arbetsblad för enskilt eller grupparbete under en lektion?
Hur inverkar lärarens roll under en sådan lektion på elevernas lärande?
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4.  Metod
I detta kapitel beskrivs de val av metoder som använts och de urval som gjorts i studien.
Argument presenteras för valen av designstudie och GeoGebra som verktyg för studien. Vidare
beskrivs arbetsbladets uppgifter och motiveringen av hur dessa har utformats. Dessutom
redogörs för valen av insamlingsmetoder av data. Till sist beskrivs genomförandet, etiska
överväganden och hur kodningen har gått till under analysarbetet.

4.1 Urval
Till studien efterfrågades elever som läste kursen Matematik 2c, eftersom momentet
andragradsfunktioner behandlas under denna kurs. Ett bekvämlighetsurval gjordes i enlighet
med Bryman (2011) utifrån att de deltagande eleverna studerade på den gymnasieskola där
studiens författare hade genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning som del av sin
utbildning till ämneslärare i matematik. Eleverna som deltog i studien var 17-18 år gamla och
studerade andra året på ett praktiskt gymnasium med teknikinriktning. Studiens lektion om
andragradsfunktioner låg i fas med planeringen enligt undervisande lärare. Det vill säga att
undervisningsmomentet som behandlats precis innan lektionen var andragradsekvationer,
vilket knyter an till andragradsfunktioner.
Vid tillfället för studiens genomförande hade eleverna med sig chroomebooks som de använde
till att köra GeoGebra på. Eleverna hade stor datorvana med sina chromebooks och dess
egenskaper. Gällande GeoGebra hade de dock ingen tidigare erfarenhet av eget arbete med
programmet. Däremot hade de sett undervisande lärare arbeta med det under diverse
genomgångar.
4.1.1 Val av GeoGebra för andragradsfunktionens egenskaper
Till studien valdes GeoGebra som dynamiskt matematikprogram, eftersom programmet är fritt
tillgängligt på internet, användarvänligt samt att det innehåller verktyg där eleverna dynamiskt
kan studera andragradsfunktionens graf och egenskaper (Hong & Lee, 2013). De viktigaste
aspekterna är att algebra och geometri kan visas sida vid sida samt tillgång till verktyget glidare,
som ger elever en bättre förståelse för sambandet mellan en andragradsfunktions uttryck och
dess grafiska representation (Keung & Pei, 2015; Övez, 2018). Verktyget glidare utgör ett
centralt inslag under lektionen då studien genomförs. Information om verktygen kan läsas mer
ingående under avsnitt 2.2.

4.2 Designstudie
Studien är en designstudie, vars fokus ligger på utveckling av undervisning. En designstudie
har ett tvådelat syfte. Den ska utveckla forskningsbaserade lösningar till undervisningsproblem
och den syftar till att fördjupa kunskaperna om att ta fram effektiva undervisningsmetoder, som
i förlängningen möjliggör att undervisningen kan utvecklas (Plomp, 2013). Denna designstudie
syftar till att utveckla undervisning av andragradsfunktioner genom ett undersökande arbetssätt
med GeoGebra.
Till skillnad från en fall-kontrollstudie som jämför undervisning på olika sätt, exempelvis
undervisning med hjälp av GeoGebra och undervisning på traditionellt vis, fokuserar en
designstudie på att förklara varför undervisningen fungerade bra eller dåligt med syftet att
utveckla undervisningsmomentet. Målet är alltså inte att jämföra två metoder för att se vilken
som fungerar bäst utan snarare att välja en metod och försöka utveckla denna med syftet att
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besvara varför eleverna lär sig lärandemålet (Plomp, 2013).
Alla designstudier följer samma cykliska händelseförlopp, vilket illustreras i figur 2 nedan.
Cykeln startar med att ett problem identifieras. Därefter analyseras detta problem med målet att
finns en lösning. I nästa stadie designas och utvecklas en modell, som sedan testas och
utvärderas. Om önskat resultat har uppnåtts slutar cykeln där. Om däremot förändringar är
nödvändiga genomförs ytterligare iterationer från analys- till utvärderingsfasen. Denna process
fortgår fram till att önskat resultat är uppnått (Plomp, 2013). I brist på framförallt tid genomförs
endast en iteration av designcykeln i denna studie.

	
  

Figur 2. En designstudies cykliska händelseförlopp med systematiska iterationer (Plomp, 2013, s.17).	
  

Van Den Akker (2013) skriver att en designstudie ska genomföras i en verklig situation.
Designstudiens värde kommer delvis ifrån att deltagare är i verkliga situationer. Vidare skriver
författaren att studien ska vara iterativ från analys, design, utveckling, utvärdering och
förändring. Fokus ska ligga på att förstå och att utveckla undervisningen gällande läromålet.
Till sist påpekar även författaren att designstudien till viss del ska vara baserad på konceptuella
och teoretiska ramverk. Konceptuella ramverk innebär att designstudien ska utgå från forskning
som finns på området, vilket i detta fallet innebär forskning om GeoGebra, undersökande
arbetssätt och grupparbete.
Valen av GeoGebra, undersökande arbetssätt och arbete i grupp har motiverats tidigare i
metodavsnittet men även förbigående i bakgrundslitteraturen. Dessutom är frågorna i
arbetsbladet, vilka beskrivs i avsnitt 4.3, baserade på forskning i enlighet med
rekommendationerna för en designstudies utformning.
Enligt Van Den Akker (2013) är den största utmaningen då ett lärandemoment ska utvecklas
att skapa balans mellan en rad olika komponenter som tillhör lärande. Svaret på varför eleverna
lär sig ett lärandemoment beror på dessa komponenter som hänger ihop likt ett spindelnät.
Syftet med figur 3 nedan är att illustrera att alla komponenter är viktiga och att en kedja inte är
starkare än dess svagaste länk. Komponenterna visas i figur 3 nedan och är följande:
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v  
v  
v  
v  
v  
v  
v  
v  
v  

Mot vilka mål lär eleverna sig?
Vad lär eleverna sig?
Hur lär eleverna sig?
Hur underlättar läraren elevernas lärande?
Med vad lär eleverna sig?
Med vilka lär eleverna sig?
Var lär eleverna sig?
När lär de sig?
Hur kan elevernas kunskapsnivå gällande lärandemålet mätas?

Figur 3. Illustration av samtliga komponenter som tillsammans utgör grunden för utveckling av ett
lärandemoment (Van Den Akker, 2013, s.57).

Nedan beskrivs mer detaljerat vilka val som gjorts i relation till de olika komponenterna.
v   Mot vilka mål lär eleverna sig?
Målen som eleverna lär mot stadgas i kursplanen och lyder enligt fölande: Skolverkets
läroplan för matematik i gymnasieskolan slår fast att eleven ska få tillfälle att utveckla sin
förmåga att använda digital teknik, medier samt andra verktyg som kan förekomma inom
karaktärsämnena. Vidare ska kursen Matematik 2c behandla egenskaper hos
andragradsfunktioner, konstruktion av grafer till funktioner, bestämning av begrepp såsom
funktionsvärde samt skärningar med 𝑥- och 𝑦-axeln, både med och utan digitala verktyg
(Skolverket, 2011).
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v   Vad lär eleverna sig?
Lektionen utformas enligt målen i kursplanen. Därmed lär de sig egenskaper hos
andragradsfunktioner, konstruktion av grafer till funktioner, bestämning av begrepp såsom
funktionsvärde samt skärningar med 𝑥- och 𝑦-axeln, både med och utan digitala verktyg.
v   Hur lär eleverna sig?
De lär sig detta genom ett undersökande arbetssätt.
v   Hur underlättar läraren elevernas lärande?
Läraren eller lärarna, eftersom det är två stycken lärare som deltar under lektionen då
studien äger rum, ger likt en vanligt lektion ledning då eleverna fastnar på olika uppgifter.
Då flertalet uppgifter fokuserar på elevernas upptäckande av matematik är det av stor vikt
att lärarna endast ger ledning och inte svar på elevernas funderingar. Arbetsbladet som
eleverna använder under lektionen är designat av författaren till denna uppsats, som även
är en av de delaktiga lärarna under lektionen.
v   Med vad lär eleverna sig?
De lär sig momentet genom att använda sig av ett undersökande arbetssätt med GeoGebra
och ett arbetsblad.
v   Med vilka lär eleverna sig?
Då forskning (Granberg & Olsson, 2015; Takači, Stankov & Milanovic, 2015) visar
flertalet fördelar med att arbeta i grupp rekommenderades eleverna att arbeta på det viset.
Dock var valet mellan att arbeta självständigt eller i grupp valfritt då ett fåtal elever av
olika anledningar uttryckt en stark önskan om att arbeta självständigt.
v   Var lär eleverna sig?
De lär sig i ett klassrum under en vanlig matematiklektion.
v   När lär eleverna sig?
De lär sig under tiden de har lektion.
v   Hur kan elevernas kunskapsnivå gällande lärandemålet mätas?
Genom att bedöma elevernas svar på uppgifterna från arbetsbladet samt deras svar på
enkätfrågorna. Enkäten efterfrågar elevernas åsikter om GeoGebra, utformningen av
lektionen, om de förstått läromomentet samt tidsaspekten för arbetstillfället. I avsnitt 4.4
beskrivs enkätens utformning mer ingående.
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4.3 Arbetsbladets uppgifter
Keung och Pei (2015) påpekar att eleverna har svårt med skalan på koordinatsystemet när de
arbetar med grafer. Därmed skulle uppgifter kunna konstrueras där detta prövades, men istället
togs ett medvetet beslut om att eleverna skulle upptäcka och lära sig de nya begreppen som
tillhör en andragradsfunktion utan ett för stort fokus på att testa elevernas sedan tidigare inlärda
matematiska begrepp.
Arbetsbladet följde ett tydligt tillvägagångssätt genom att uppgifternas svårighetsgrad stegvis
ökades. Detta gjordes dels för att inte överexponera eleverna för de nya begreppen och dels för
att de inlärda kunskaperna från de första uppgifterna behövdes till de senare, i enlighet med råd
från Van Rijn, Graf, Arieli-Attali och Song (2018). För att tydliggöra uppgiften och dess syfte
visas en bild av gällande uppgift i samtliga uppgiftsavsnitt. För arbetsbladet med tillhörande
uppgifter i dess originella utformning, se bilaga 1.
4.3.1 Pilotstudie
Inledningsvis testades arbetsbladet av en person utan djupare matematiska kunskaper, det vill
säga individen själv upplevde sina matematiska kunskaper som medelmåttiga och hade inga
kunskaper om andragradsfunktioner i färskt minne. Testpersonen valdes med en tanke om att
denne saknade kunskaper om momentet, likt eleverna som skulle delta i studien. Pesonen
arbetade självständigt med arbetsbladet förutom några korta interaktioner med författaren.
Testpersonen kom med vissa förslag på förbättringar, exempelvis gällande språket och
instruktionerna. Konkret innebar en stor del av feedbacken att inte använda alltför avancerat
matematiskt språk i de fall detta inte var nödvändigt. Pilotstudien visade därmed hur
arbetsbladet kunde förbättras, exempelvis ur en didaktisk synvinkel, samt gav även en
fingervisning gällande tidsåtgång och upplevd svårighetsgrad. Nedan beskrivs uppgifterna i det
slutgiltiga arbetsbladet som skapades efter testpersonens synpunkter.
4.3.2 Uppgift 1 och 13

Figur 4. Illustration av uppgift 1 och 13.

Arbetsbladet startar med uppgift 1 där eleverna ska beskriva graferna till två
andragradsfunktioner så detaljerat som möjligt. Ett tips ges om att använda matematiska termer
för ett beskriva graferna detaljerat. Uppgift 13 är arbetsbladet sista uppgift och är identisk med
uppgift 1. Tanken är att jämföra elevernas svar på dessa uppgifter för att se om elevernas
beskrivningar av graferna har utvecklats under arbetstillfället. Dessa två uppgifter
konstruerades även med syftet att eleverna ska öva på att kommunicera matematiska
tankegångar muntligt och i skrift, vilket föreskrivs i kursplanen för Matematik 2c (Skolverket,
2011).
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4.3.3 Uppgift 2

Figur 5. Illustration av uppgift 2.	
  

Uppgift 2 introducerar eleverna till andragradsfunktionens allmänna form 𝑦 = 𝑎𝑥 % + 𝑏𝑥 + 𝑐.
De får ett typexempel där värdena för konstanterna 𝑎 , 𝑏 och 𝑐 bestäms utifrån en given
andragradsfunktion. De ska sedan bestämma rätt värde för konstanterna 𝑎, 𝑏 och 𝑐 för två andra
givna andragradsfunktioner. I den andra deluppgiften är det givna funktionsuttrycket
𝑦 = 𝑥 % + 4. Detta funktionsuttryck valdes noggrant då det testar om eleverna förstår att
konstanten framför variabeltermen av grad två är en osynlig etta och att konstantens värde
framför variabeltermen av grad 1 måste vara noll då denna term inte är nedtecknad. Uppgiften
genomförs utan GeoGebra.
4.3.4 Uppgift 3 och 4

Figur 6. Illustration av uppgift 3 och 4.

I uppgift 3 och 4 ska eleverna använda GeoGebra för att skapa glidare för konstanterna 𝑎, 𝑏
och 𝑐 till andragradsfunktionens allmänna form 𝑓 𝑥 = 	
   𝑎𝑥 % + 𝑏𝑥 + 	
  𝑐 . De ska testa både
positiva och negativa värden på konstanterna och bestämma vilken påverkan konstanterna 𝑎
och 𝑐 har på andragradsfunktionens graf.
Olteanu (2007) skriver att undervisande lärare brukar presentera både andragradsfunktioner
med minimipunkt och andragradfunktioner med maximipunkt. Samtidigt understryker
författaren att det inte läggs tillräckligt med fokus på att betona vilken av dessa punkter som fås
beror på om konstanten 𝑎 framför 𝑥 % -koefficienten är positiv eller negativ. Därav betonas det i
uppgift 3 att eleverna ska sätta både positiva och negativa värden på konstanten 𝑎 i uppgiften.
För repetition av denna kunskap efterfrågas eleverna i två senare uppgifter att motivera varför
en viss andragradsfunktion antingen har en minimi- eller maximipunkt.
Olteanu (2007) skriver att elever brukar ha mindre problem att förstå konstantens 𝑐 betydelse
för parabeln än påverkan som konstanten 𝑎 har. Däremot skriver Parent (2015) att bestämma
parabelns skärning med y-axeln kan vara problematiskt då undervisning kan beskriva
andragradsfunktionen på både allmän form och vertex-form, 𝑦 = 𝑎(𝑥 − ℎ)% + 𝑘. Då denna
lektion och kurs, i enlighet med kursplan och undervisande lärares vilja, enbart behandlar den
allmänna formen utgör detta inget reellt problem. Enligt Olteanu (2007) bör därför insikten om
konstanten 𝑐:s påverkan på parabeln inte utgöra en allt för stor utmaning för eleverna. Precis
som i fallet med konstanten 𝑎:s påverkan på parabeln ges två senare frågor om konstanten 𝑐:s
påverkan på grafen i syfte att repetera den nyss inlärda kunskapen.
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Båda dessa uppgifter valdes då de kräver ett undersökande arbetssätt från eleverna, vilket ger
eleverna möjlighet att få en djupare förståelse för den bakomliggande matematiken enligt
Brunström (2015).
4.3.5 Uppgift 5

Figur 7. Illustration av uppgift 5.

I denna uppgift presenteras en andragradsfunktion med givna värden på konstanterna 𝑎, 𝑏 och
𝑐. Därefter efterfrågas i vilken punkt som grafen skär y-axeln i och sedermera hur man direkt
kan se i vilken punkt som en andragradsfunktion skär y-axeln i om man vet dess
formel på formen 𝑦 = 𝑎𝑥 % + 𝑏𝑥 + 	
  𝑐 . Därmed efterfrågas konstanten 𝑐 :s påverkan på
andragradsfunktionen mer explicit. Denna uppgift är mer av det ledande slaget i syfte till att få
alla elever att komma till insikt om konstanten 𝑐:s påverkan på parabeln. Denna uppgift bygger
vidare från uppgift 4 och syftar till repetition av tidigare inlärd kunskap.
4.3.6 Uppgift 6, 7 och 12

Figur 8. Illustration av uppgift 6, 7 och 12.
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I både uppgift 6 och 7 ges en andragradsfunktion med tillhörande graf. För det givna
funktionsuttrycket ändras sedan 𝑐-värdet för uppgift 6 och 𝑎-värdet för uppgift 7. Utan att
använda sig av GeoGebra ska eleverna bestämma vilken av fyra förslag på grafer som motsvarar
det nya funktionsuttrycket. Dessa uppgifter fungerar återigen som repetition av konstanterna 𝑎och 𝑐 :s påverkan på parabeln. Detta innebär att de får ytterligare övning i hur ett
funktionsuttryck hänger samman med dess grafiska representation.
Dessa två uppgifter samt uppgift 12 är flervalsfrågor. När man konstruerar sådana säger Torres,
Lopes, Babo och Azvedo (2009) att de felaktiga alternativen, distraktorerna, måste kunna ses
som rimliga korrekta alternativ. För att detta ska uppfyllas får distraktorerna inte se för
annorlunda ut än korrekta alternativet. Vidare måste distraktorerna ha någon egenskap som gör
dem till trovärdiga kandidater (Torres, Lopes, Babo & Azevedo, 2009).
I uppgift 6 ges andragradsfunktionen 𝑦 = 𝑥 % + 𝑥 − 2 samt dess graf som information. Denna
andragradsfunktion valdes med noggrannhet då den skär både 𝑥-axeln och 𝑦-axeln i −2. Detta
innebär att om eleverna inte har förstått att 𝑐-värdet anger skärningen för 𝑦-axeln skulle de
utifrån grafen likväl felaktigt kunna tolka 𝑐 -värdet som skärningen med 𝑥 -axeln. Det nya
funktionsuttrycket som de ska para ihop rätt graf med är 𝑦 = 𝑥 % + 𝑥 − 1. För att testa om
eleverna vet att 𝑐-värdet skär 𝑦-axeln och inte 𝑥-axeln skär en distraktor	
  𝑥 -axeln i 𝑥 = −1. En
annan distraktor skär istället 𝑦-axeln i 𝑦 = −3. Då det skiljer ett steg mellan −2	
  och −1	
  skulle
ett rimligt antagande vara att grafen förskjuts ett steg i negativ 𝑦-riktning istället för i positiv
𝑦-riktning.
Det gjorde även medvetna val för att få fram trovärdiga distraktorer för uppgift 7 som berör
konstanten 𝑎:s påverkan på en parabel. Valen bestod av att variera skärningar med x-axeln,
öppen nedåt eller uppåt samt hur snabbt parabeln växte eller avtog. Det ska betonas att för
samtliga fyra alternativ skar graferna y-axeln i samma punkt. Detta valdes för att eleverna skulle
kunna lösa uppgiften genom att enbart ha kunskap om konstanten 𝑎:s påverkan på parabeln och
inte också om konstanten	
  𝑐 .
I uppgift 12 ges endast ett funktionsuttryck. Utan att använda sig av GeoGebra ska eleverna
bestämma vilken av fyra grafer som är den grafiska representation av funktionsuttrycket. I
denna uppgift måste eleverna förstå hur både konstanten 𝑎 och 𝑐	
   påverkar
andragradsfunktionens graf. Denna uppgift konstruerades i likhet med Brunströms (2015)
uppgift där eleverna först fick uppgifter kring hur enskilda parametrar från funktionen
𝑦 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝐵𝑥 + 𝐶) + 𝐷 påverkar grafen för att sedan få en uppgift där alla parametrar påverkar
grafen. När eleverna når uppgift 12 är de i slutet av arbetsbladet. På så vis följer uppgiften den
stegvis ökade svårighetsnivån enligt rekommendation från Van Rijn, Graf, Arieli-Attali och
Song (2018).
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4.3.7 Uppgift 8

Figur 9. Illustration av uppgift 8.

I uppgift 8 ska eleverna dra i glidaren för konstanten 𝑐. De ska först bestämma vilka värden på
𝑐 som ger olika antal nollställen. Därefter ska de besvara hur många nollställen en
andragradsfunktion kan ha. Denna uppgift skapades eftersom den kräver att eleverna arbetar på
ett undersökande arbetssätt, vilket enligt Brunström (2015) ger eleverna möjlighet att få en
djupare förståelse för den bakomliggande matematiken.
4.3.8 Uppgift 9, 10 och 11

Figur 10. Illustration av uppgift 9, 10 och 11.
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I Uppgift 9 ges en graf för en andragradsfunktion. Utifrån denna ska eleverna bestämma
symmetrilinje, nollställen och största eller minsta värde. Eleverna ska även bestämma vilka
värden de olika begreppen har utifrån grafen.
I Uppgift 10 ska eleverna undersöka en andragradsfunktion algebraiskt och motivera om den
har en maximi- eller minimipunkt, bestämma i vilken punkt parabeln skär y-axeln och om
funktionen har några nollställen. Efter de besvarat frågorna ska de undersöka sina svar med
hjälp av GeoGebra. Brunström (2015) betonar att det har stor betydelse för inlärning av kunskap
att ställa hypoteser och pröva sina egna tankar innan man får feedback. Därav bestämdes det att
eleverna i denna uppgift först skulle försöka svara på frågorna utifrån deras egna tankar och
metoder, för att sedan få feedback från GeoGebra.
I uppgift 11 ska eleverna bestämma största eller minsta värde till en given andragradsfunktion
utan att använda sig av GeoGebra. De ska även motivera hur de vet att är ett största eller minsta
värde.
Dessa uppgifter är mer av det traditionella slaget och har inte samma fokus på ett upptäckande
arbetssätt. Uppgifterna har valts för att se om eleverna kan lösa traditionella uppgifter utan
GeoGebra. Att låta eleverna arbeta på varierande arbetssätt och med varierande typer av
uppgifter är dessutom ett krav enligt kursplanen för Matematik 2c (Skolverket, 2011).

4.4 Utformning av enkät
Då designstudier ska beskriva, jämföra och även utvärdera undervisning rekommenderas valet
av enkäter som insamlingsmetod (Plomp, 2013). Informationen från enkäterna fungerar som ett
komplement till den information som fås utifrån svaren från arbetsbladets uppgifter. Valet av
enkät som insamling av information gjordes även för att tidsåtgången var begränsad samt att
metoden går snabbare att administrera jämfört med exempelvis strukturerade intervjuer.
Bryman (2011) skriver att enkätens layout bör vara luftig, det vill säga frågorna bör inte vara
för tätt placerade. Dock ska enkäten inte heller vara för lång. Enkätens storlek omfattade två
sidor, vilket innebär fram- och baksida på ett papper. Vissa val såsom layout och antalet frågor
bestämdes utifrån att enkäten skulle rymmas på ett papper. Detta med förhoppningen om att
eleverna inte skulle uppfatta den som alltför tidskrävande och därmed besvara den mer
noggrant.
Vidare skriver Bryman (2011) att vertikala svarsalternativ är att föredra på slutna frågor. Då
detta val hade tagit för stor plats valdes horisontella svarsalternativ. För att minska på
missförstånd hos eleverna användes en Likertskala där en förkortning med förklaring användes.
En Likertskala är en skala där attityderna hos respondenterna, i detta fallet elever, mäts.
Instruktionerna för ifyllandet formulerades enligt följande: ”Skatta på en skala 1-5 i vilken
utsträckning du håller med. Sätt ett kryss i den cirkel vars nummer överensstämmer med din
upplevelse. 1 betyder att du inte alls håller med och 5 betyder att du håller med helt och hållet”.
Påståendena konstruerades så att om man svarade en femma var detta alltid positivt. Detta
bidrog till att den efterföljande kodningen underlättades. Attitydundersökningar som denna bör
helst kompletteras med intervjuer, men då enkäten har en underordnad roll i rapporten samtidigt
som tiden för att genomföra intervjuerna inte fanns valdes de kompletterade intervjuerna bort.
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Då enbart slutna frågor inte ger respondenterna någon chans att ge uttömmande svar
konstruerades även öppna frågor i slutet av enkäten. Inkluderandet av dessa i enkäten valdes
även för att de potentiellt kan ge fler svar (Bryman, 2011). Utformningen av öppna frågorna
följde Brymans (2011) rekommendationer om att ha fokus på undersökningens syfte och
frågeställningar, undvikande av mångtydiga och oklara termer samt undvikande av långa och
framförallt ledande frågor. Tidpunkten för besvarande av enkäten skedde i slutet av lektionen.
Detta val gjordes för att eleverna skulle ha lektionen färskt i minnet och risken för
minnesproblem skulle minimeras. För enkäten, se bilaga 2.

4.5 Deltagande observation av undervisande lärare
Under lektionen deltog gruppens ordinarie lärare. Denne hade blivit införstådd av författaren i
hur denne skulle bemöta elevernas funderingar och frågor. Efter lektionen delgav den
undervisande läraren sin syn på hur de olika momenten under arbetstillfället hade fungerat
genom korta skriftliga kommentarer. Denna insamlingsmetod fungerar som en deltagande
observation där läraren har en aktiv roll och metoden valdes eftersom den kan få ut information
som inte arbetsbladet och enkäterna kan (Bryman, 2011).

4.6 Genomförande
Då lektionen skulle passa in med den undervisande lärarens planering togs besluten om vilka
arbetsmoment som skulle ingå efter den undervisande lärarens önskemål. Dessa var
andrafunktionens graf och dess relaterade begrepp, såsom symmetrilinje, nollställen och vertex.
Eftersom vissa lektioner fallit bort av naturliga skäl reducerades lektionstiden för momenten
kring andragradsfunktioner från två lektioner till en. Då lektionen med GeoGebra använde ett
undersökande arbetssätt förelåg en risk i att tiden för samtliga moment inte skulle rymmas inom
ramen för de 85 minuterna som lektionen skulle pågå. Även om den undervisande lärarens mål
var att alla moment skulle hinnas med under lektionen fanns det en repetitionslektion som
behandlade andragradfunktioner, som kunde utnyttjas om det visade sig att den anslagna tiden
var för kort.
Lektionen påbörjades med en kort muntlig information från författaren om lektionens struktur.
Eleverna uppmanades att följa arbetsbladet och läsa instruktionerna noggrant. De uppmanades
att arbeta i grupp men det påpekades också att detta var valfritt. Av de 21 elever som deltog i
studien arbetade 17 av dessa i grupp om två och två med undantag från en grupp som bestod av
tre elever och resterande fyra elever arbetade självständigt. Författaren betonade att eleverna
inte skulle lägga för mycket tid på uppgift 1 där de skulle beskriva två grafer. Information om
fem minuters rast i mitten av lektionen meddelades muntligt och skriftligt på tavlan.
Information om att arbetsbladen och enkäterna kommer att användas till en studie delgavs.
Dessutom underrättades eleverna om de etiska krav som en studie ska följa enligt Bryman
(2011), vilka beskrivs i detalj i avsnitt 4.7. Efter den korta informationen delades arbetsbladen
ut och eleverna satte igång med sitt arbete.
Läraren eller lärarna, eftersom två stycken lärare deltog under lektionen då studien ägde rum,
gav likt en vanligt lektion eleverna ledning då de fastnade på olika uppgifter. Författaren hade
på förhand informerat den undervisande läraren om vilket tillvägagångssätt de skulle ha i sina
lärarroller, med fokus på att försöka leda eleverna i deras tankeprocesser och inte ge svaren.
Trots instruktionen om att inte dröja kvar för länge på uppgift 1 var det flertalet eleverna som
fastnade på den uppgiften under alldeles för stor del av lektionen. Författaren gick då till dessa
elever och uppmanade dem att kortfattat beskriva graferna.
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Fyra av eleverna som medverkade i studien kom försent till lektionen. Dessa fick en kort
muntlig instruktion av författaren då de kom in i lektionssalen om lektionens utformning och
genomförande. Samtliga av dessa hann inte färdigt med arbetsbladet. Det var även en stor grupp
av de övriga eleverna som inte heller hann med samtliga uppgifter på arbetsbladet. Främst var
det den sista uppgiften som inte färdigställdes. En stor anledningen till detta var den extra tiden
som eleverna använde till uppgift 1.
När det var sex minuter kvar av lektionen delades enkätbladen ut. Då dessa var ifyllda och
eleverna hade lämnat in dem var lektionen slut.

4.7 Etiska överväganden
De etiska överväganden som togs bestämdes utifrån Brymans (2011) rekommendationer.
Eleverna delgavs information, enligt informationskravet, att arbetsbladen och enkäterna
kommer att användas till en studie och att om de inte vill behöver de inte delta, enligt
samtyckeskravet. Det informerades om att eleverna närsomhelst under lektionens gång hade
möjligheten att avbryta sin medverkan. Vidare meddelades att alla uppgifter kommer behandlas
med största möjliga konfidentialitet, enligt konfidentialitetskravet. Det delgavs även
information om att den insamlade mängden av data endast kommer användas till
forskningsändamålet, enligt nyttjandekravet.

4.8 Metod för analys
Den data som samlades in från de 21 eleverna genererade elevsvar på 20 arbetsblad samt 21
stycken elevsvar på enkäterna. Att ett arbetsblad saknades berodde på att en elev inte lämnade
in sitt arbetsblad. Det är är oklart om detta var ett medvetet val från elevens sida eller inte.
Utöver detta analyserades även den undervisande lärarens skriftliga kommenterar om lektionen.
4.8.1 Urval av data
Då eleverna tog längre tid än förväntat med uppgift 1, bidrog detta till att många av eleverna
inte hann svara på uppgift 13. Dessa uppgifter var kopior av varandra och tanken var att jämföra
elevernas svar på uppgifterna. Då endast ett fåtal elever hann svara på uppgift 13 blev en
jämförelse över elevernas progression under lektion svår att göra och därav analyserades inte
data från uppgift 1 och 13. Tidsbristen bidrog också till att flertalet elever inte hann slutföra
uppgift 11. De flesta eleverna som kom till den uppgiften försökte istället lösa uppgift 12. Därav
analyserades inte heller data från uppgift 11. Samtliga övriga uppgifter användes som data för
analys tillsammans med elevsvar från enkäterna och kommentarerna från den undervisande
lärarens deltagande observation.
4.8.2 Kodning
Både enkäten och arbetsbladet innehöll uppgifter och frågor som analyserades kvantitativt och
kvalitativt. De frågor i enkäten som använde en Likertskala sammanställdes i en tabell där ett
medelvärde för samtliga frågor beräknades. Medelvärdet utgjorde den avgörande faktorn för
bedömningen av hur väl ett visst moment fungerat under lektionen. På liknande vis analyserades
de uppgifter i arbetsbladet som var flervalsfrågor och de frågor som var av sluten karaktär. Hur
väl gruppen hade förstått en viss uppgift bedömdes utifrån hur många elever som har svarat
korrekt på den.
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För de frågor i enkäten som var av öppen karaktär sammanställdes svaren utifrån en tematisk
analys. Utifrån svaren på frågorna skapades olika teman med fokus på förtydliga elevernas olika
svar på frågorna. På liknande vis användes en tematisk analys för de uppgifter från arbetsbladet
som var av en upptäckande karaktär. Först sammanställdes svaren från eleverna. Utifrån svaren
gjordes en tematisk analys och olika teman för respektive moment skapades.
Tillvägagångssättet för den tematiska analysen skedde genom att ett index av centrala teman
skapades. Dessa skapades med hjälp av en matris. I första kolumnen skrevs elevernas
fullständiga svar. Efter flertalet noggranna läsningar av elevernas svar skapades
sammanfattningar av svaren. Dessa skapades efter Brymans (2011) rekommendationerna att
behålla deltagarnas språk i så stor utsträckning som möjligt och att inte ta med för mycket
material. Utifrån sammanfattningarna identifierades teman främst genom sökanden av
repetitioner, likheter och skillnader samt språkliga kopplingar (Bryman, 2011). Elevsvar som
beskrev samma fenomen färglades. Om en elevs förklaring behandlade flera fenomen färglades
dessa med olika färger. Utifrån färgläggningen skapades till sist olika teman.
Kodningsprocessen åskådliggörs tydligare i tabell 1 där tillvägagångssättet för den tematiska
analysen för uppgift 3 från arbetsbladet visas. I uppgiften frågades vilken påverkan på
andragradsfunktionen graf som konstanten 𝑎 hade.
Tabell 1. Matris som visar kodningsprocessen för uppgift 3

  

Elevers ursprungliga
förklaringar

Sammanfattning av
förklaringarna

Teman

Om 𝑎 är positiv,
miniminpunkt är noll och går
uppåt. Om 𝑎 är negativ,
maximipunkt och det går
nedåt.

Om 𝑎 > 0	
  fås en
minimipunkt.
Om 𝑎 < 0	
  fås en
maximipunkt

Värdet på 𝑎 avgör om en
maximi- (𝑎 < 0)
eller minimipunkt (𝑎 > 0)
erhålls

Negativ 𝑎 ger negativ graf,
uppochnedvänd U. Positiv 𝑎
ger positiv graf, U.

Om 𝑎 < 0 är parabeln
öppen nedåt
Om 𝑎 > 0 är parabeln
öppen uppåt

Värdet på 𝑎 avgör om
grafen är öppen nedåt
(𝑎 < 0) eller uppåt
(𝑎 > 0)

𝑎 =drar ned så blir grafen
negativ och om man drar upp
blir det högre positivt tal.

”Negativ graf” då 𝑎 < 0

Om 𝑎 < 0 blir grafen
spegelvänd

Linjerna blir tightare om 𝑎
blir större. Och när det blir
negativt går linjerna ner och
det blir mer tight ju mindre
talet blir.

Om 𝑎 > 0 och sedan ökar
i värde blir parabeln
smalare. Om 𝑎 < 0 ”går
linjerna ner” och när 𝑎
sedan sjunker mer i värde
blir parabeln smalare

𝑎 anger lutningen =	
  	
  
𝑘-värdet
𝑎	
  anger vinkeln för grafen
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𝑎	
  anger lutningen på grafen,
alltså k-värdet

𝑎	
  anger lutningen =
𝑘-värdet

Ju större 𝑎 är så blir grafen
närmare y-axeln

Då 𝑎 blir större blir
parabeln smalare

Ju mer vi drar 𝑎 till höger så
blir linjen bredare och ju mer
vi drar 𝑎 till negativa tal blir
linjen negativ alltså hela
linjen.
𝑎 drar ner så blir grafen
negativ och om man drar den
upp så blir det ett högre
positivt tal
Om 𝑎 blir negativ så går
kurvan ner istället
Lutningen varieras när man
ändrar på 𝑎
𝑎 anger lutningen, 𝑘-värdet
på grafen
𝑎 påverkar om parabeln är
öppen nedåt = negativ 𝑎
eller öppen uppåt = positiv
𝑎, Den minskar och ökar
även lutningen.
Grafen åker nedåt om 𝑎 är
negativt. Om den är positiv
så går den uppåt,
minimipunkten är noll.
Den ökar hur många y det
krävs för att få ett x.
Skarpare ökning. 𝑘-värdet
ökar.
Om 𝑎 är minus får grafen en
maximipunkt och vice versa.
Den ökar vinkeln på grafen.
Man ändrar x-värdet i
funktionen. Om 𝑎 är minus
får grafen en maximipunkt
och vice versa.

  

Större 𝑎 ger bredare
parabel.
𝑎 < 0 ger negativ linje

𝑎 < 0 ger ”negativ graf”

Om 𝑎 < 0 går kurvan ner
Lutningen varieras då
𝑎	
  ändras
A anger lutningen =	
  	
  
𝑘-värdet
𝑎 > 0 öppen uppåt
𝑎 < 0 öppen nedåt
Påverkar även lutningen

𝑎 < 0 graf ”åker nedåt”
𝑎 > 0 graf ”går uppåt”

Större	
  𝑎 ger ökat 𝑘-värde.
𝑎 < 0 ger maximipunkt
𝑎 > 0 ger minimipunkt
Påverkar vinkeln
𝑎 < 0 ger maximipunkt
𝑎 > 0 ger minimipunkt
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Värdet på 𝑎 påverkar hur
bred/smal parabeln blir.

Hur stor vinkeln ska vara.
Parabeln drar ihop sig typ.
Om 𝑎	
  blir negativt blir det
spegelvänt.

Påverkar vinkeln
Parabeln drar ihop sig
Om 𝑎 < 0 blir grafen
spegelvänd

Händelseförloppet för den tematiska analysen startade med att elevernas svar skrevs ned i
matrisen. Därefter analyserades och sammanfattades dessa. Utifrån sammanfattningarna
färglades förklaringar som beskrev samma fenomen. En elevs förklaring behandlade i vissa fall
flera fenomen och färglades då med olika färger. Utifrån färgläggningen skapades olika teman.
För uppgift 3 sammanfattades dessa teman enligt följande lista:
v  
v  
v  
v  
v  
v  

Värdet på 𝑎 avgör om en maximi- (𝑎 < 0) eller minimipunkt (𝑎 > 0) erhålls
Värdet på 𝑎 avgör om grafen är öppen nedåt (𝑎 < 0) eller uppåt (𝑎 > 0).
Om 𝑎 < 0 blir grafen spegelvänd
Värdet på 𝑎 påverkar hur bred eller smal parabeln blir
𝑎 anger lutningen	
  = 𝑘-värdet
𝑎 anger vinkeln för grafen

Förutom uppgift 3 utfördes en tematisk analys för uppgift 4, 8, 9 och 10. De teman som erhölls
i dessa uppgifter presenteras i resultatavsnittet.
Då kommentarerna från den undervisande lärarens deltagande observation var relativt få och
kortfattade, presenteras dessa i en sammanhängande text under resultatdelen utan någon
analysbearbetning.

  

21  

5.  Resultat
I följande kapitel presenteras materialet från arbetsbladet, enkäten och den undervisande
lärarens observationer. Dessutom analyseras resultatet utifrån gällande frågeställningar.

5.1 Presentation av resultat
I följande delavsnitt presenteras resultatet från arbetsbladet, enkäten och den undervisande
lärarens observationer.
5.1.1 Resultat från arbetsbladet

Uppgift 2

Figur 11. Illustration av uppgift 2.

a)  
Tabell 2. Förslag på värden för konstanterna 𝑎,	
  𝑏 och 𝑐. Där de grönmarkerade förslagen är de korrekta

Korrekt
svar

Antal

Felaktigt
förslag

Antal

a

3

20

b

2

19

-3

1

c

-5

15

5

4

Felaktigt
förslag

Antal

4

1

b)  
Tabell 3. Förslag på värden för konstanterna a, b och c. Där de grönmarkerade förslagen är de korrekta

Korrekt
svar

Antal

Felaktigt
förslag

Antal

a

1

18

x

2

b

0

15

4

3

c

4

18

0

2

Felaktigt
förslag

Antal

Felaktigt
förslag

Antal

2

1

1

1

Resultaten från uppgift 2 visar att eleverna i hög utsträckning förstår vilka värden konstanterna
har, eftersom majoriteten svarar korrekt på samtliga delfrågor. Några av de felaktiga förslagen
som gavs berodde på att eleverna granskade övningsexemplet och svarade utifrån värdena på
dessa konstanter och inte utifrån uppgiftens konstanter. Övriga anledningar till de felaktiga
förslagen är att de:
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v   Inte vet att minustecknet framför konstanten påverkar dess värde. (Från tabell 2 utläses
att fyra elever skriver att 𝑐 = 5 då andragradsfunktionen är 𝑦 = 3𝑥 % + 2𝑥 − 5)
v   Tolkar värdet framför en koefficient som 𝑥 och inte som en etta då koefficienten inte
har har någon siffra framför sig. (Utifrån tabell 3 utläses att två elever svarar att 𝑎 = 𝑥
då andragradsfunktionen är 𝑦 = 𝑥 % + 4)
v   Sätter ett värde på en gradtal-term, som inte existerar på grund utav att konstanten är
noll, utifrån övriga nedskriva konstanter. (Utifrån tabell 3 utläses att fem elever
bestämmer att 𝑏 = 4 eller 𝑏 = 1 då andragradsfunktionen är 𝑦 = 𝑥 % + 4)

Uppgift 3

Figur 12. Illustration av uppgift 3.

Angående frågan om vilken påverkan konstanten 𝑎 har på andrafunktionens graf har flertalet
elever svarat att det är konstanten som avgör om det blir en maximi- eller minimipunkt. Andra
är inne på samma spår men svarar istället att konstantens påverkan är att grafen blir öppen nedåt
eller uppåt. Ytterligare några uttrycker fenomenet att grafen är öppen nedåt med att skriva att
grafen blir negativ, spegelvänd eller att kurvan åker ned om 𝑎 < 0.
Endast ett fåtal elever tillägger att beroende på konstantens värde blir parabeln smalare eller
bredare. Vissa elever uttrycker detta avstånd som att konstanten 𝑎:s påverkan anger grafens
vinkel. Vilken vinkel som menas är oklart. Andra uttrycker detta som att konstanten 𝑎 anger
lutningen och beskriver det som att 𝑎 står för 𝑘-värdet. Vilket får antas vara k-värdet från räta
linjens ekvation, 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚. Eleverna drar alltså en parallell med 𝑘-värdets påverkan på en
rät linje till konstanten 𝑎:s påverkan på en parabel. De tillskriver alltså hur snabbt en parabel
avtar eller växer som ekvivalent med lutningen eller 𝑘-värdet på en linje. I nedanstående lista
ges en tematisk sammanfattning av elevernas förslag på konstanten 𝑎:s påverkan på parabeln
med antalet svarande i parentes efter alternativet. Tre elever har angivit mer än ett av
alternativen i listan.
v  
v  
v  
v  
v  
v  

  

Värdet på 𝑎 avgör om en maximi- (𝑎 < 0) eller minimipunkt (𝑎 > 0) erhålls
Värdet på 𝑎 avgör om grafen är öppen nedåt (𝑎 < 0) eller uppåt (𝑎 > 0)
Om 𝑎 < 0 blir grafen spegelvänd
Värdet på 𝑎 påverkar hur bred eller smal parabeln blir
𝑎 anger lutningen	
  = 𝑘-värdet
𝑎 anger vinkeln för grafen
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(3 elever)
(2 elever)
(6 elever)
(4 elever)
(5 elever)
(2 elever)

Uppgift 4

Figur 13. Illustration av uppgift 4.

Gällande frågan om konstanten 𝑐:s påverkan på parabeln var det en övervägande del av eleverna
som svarade att konstanten bestämde var parabeln skär 𝑦-axeln. På liknande vis som eleverna
kopplade konstanten 𝑎	
  till ett	
  𝑘-värde, skriver ännu fler elever att konstanten 𝑐 anger 𝑚-värdet.
Övriga svar fokuserar på att grafen ändrar position i	
  𝑦-led men att det är hela grafen som ändras
i 𝑦-led eller maximi- eller minimipunktens placering i 𝑦-led som förändras. I nedanstående lista
presenteras de förslag som eleverna tillskrev konstanten 𝑐:s påverkan på parabeln. Två av
eleverna har angett att konstanten 𝑐 påverkar parabelns skärning med y-axeln, alltså m-värdet.
Således förekommer dessa två elever i två av alternativen i listan.
v  
v  
v  
v  

Anger skärning med	
  𝑦-axeln
Anger 𝑚-värdet
Ändrar maximi- eller minimipunktens placering i 𝑦-led
Bestämmer var kurvan startar i 𝑦-led

(6 elever)
(6 elever)
(6 elever)
(3 elever)

Uppgift 5

Figur 14. Illustration av uppgift 5.

Gällande uppgift 5a, i vilken punkt som grafen skär 𝑦-axeln i svarade 14 elever (0,2), 5 elever
tog inte med 𝑥-koordinaten och svarade enbart 2 och en elev svarade −0,25. Trots att det i
uppgiften explicit står i vilken punkt (𝑥, 𝑦)	
  anger flertalet eleverna enbart 𝑦-värdet. Möjligen
sker detta eftersom det efterfrågas i vilken punkt den skär just 𝑦-axeln samt att det kan anses
vara trivialt att samtliga 𝑥-värden för de punkter som skär 𝑦-axeln är lika med noll.
I uppgift 5b efterfrågas hur man direkt kan veta i vilken punkt som grafen skär y-axeln i. Nitton
elever svarar att man direkt kan se det om man vet 𝑐-värdet för en andragradsfunktion. En elev
svarar att man kan veta det om man är smart, vilket var samma elev som svarade −0,25 på afrågan.
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Utifrån svaren på fråga 5 kan slutsatsen dras att nästintill alla elever har förstått konstanten 𝑐:s
påverkan på parabeln.

Uppgift 6

Figur 15. Illustration av uppgift 6.

Tabell 4. Visar antalet elevsvar för olika alternativ på uppgift 6. Det grönmarkerade alternativet anger det korrekta svaret

  

Alternativ A

1

Alternativ C

19

Alternativ B

0

Alternativ D

0
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Uppgift 7

Figur 16. Illustration av uppgift 7.

Tabell 5. Visar antalet elevsvar för olika alternativ på uppgift 7. Det grönmarkerade alternativet anger det korrekta svaret

Alternativ A

1

Alternativ C

0

Alternativ B

19

Alternativ D

0

Svaren från uppgift 6 och 7 visar att eleverna har förstår konstanterna 𝑎 och 𝑐:s påverkan på
parabeln då 19 av 20 elever har angett korrekta svarsalternativ. Noterbart är att det inte var
samma elev som svarade felaktigt på båda uppgifterna.
Resultatet bekräftar att eleverna har förstått konstanterna 𝑎 och 𝑐:s påverkan på parabeln.
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Uppgift 8

Figur 17. Illustration av uppgift 8.

a)  
Elevsvaren från uppgift 8 visar att eleverna inte helt har förstått begreppet nollställen. Av totalt
fjorton elevsvar angav endast en elev de korrekta intervallen för värden på 𝑐 som ger 0, 1 eller
2 stycken nollställen. Tio elever skriver att om 𝑐 < 1 fås två nollställen. Fem av dessa tio antar
dock att det bara är om 𝑐 < 1 som andragradsfunktionen har nollställen. Tre elever angav
korrekta intervall på 𝑐 för 1 och 2 nollställen, men angav inte intervallet för 0 nollställen. En
elev angav korrekt intervall på 𝑐 för 0 och 2 nollställen men angav inte värdet på 𝑐 för 1
nollställe. Till sist är det fyra elever som har angett nollställenas koordinater som svar på frågan.
I nedanstående lista anges de vanligaste svaren på uppgiften med antalet svarande i parentes
efter alternativet.
v   Om 𝑐 < 1 fås nollställen.
v   Då 𝑐 = 1 fås ett nollställe.
Om 𝑐 < 1 fås två stycken nollställen.
v   Om 𝑐 > 1	
  finns inga nollställen.
Om 𝑐 < 1 finns det två nollställen.
v   Då 𝑐 = 1 fås ett nollställe.
Om 𝑐 > 1 fås inga nollställen.
Om 𝑐 < 1 fås två stycken nollställen.
v   (−3,0) och (1,0).

(5 elever)
(3 elever)
(1 elev)
(1 elev)
(4 elever)

b)  
På den mer generella frågan om hur många nollställen en andragradsfunktion kan ha varieras
svaren mellan 0, 1 och 2 stycken, 2 stycken, 1 eller 2 stycken och 0 eller 2 stycken i likhet med
svaren från a-uppgiften. Noterbart är att medan bara en elev angav ett korrekt svar på auppgiften var det 10 av 17 elever som svarade korrekt på b-frågan. Två elever svarade där den
skär x-axeln och där den skär y-axeln och har således missuppfattat uppgiften. I nedanstående
lista visas de olika svarsalternativen som eleverna angav med antalet svarande i parentes efter
alternativen.
v  
v  
v  
v  
v  
v  

  

0,1,2
2
1 eller 2
0 eller 2
där den skär x-axeln
där den skär y-axeln

(10 elever)
(3 elever)
(1 elev)
(1 elev)
(1 elev)
(1 elev)
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Uppgift 9

Figur 18. Illustration av uppgift 9.

a)  
Gällande hur man bestämmer andragradsfunktionens minsta värde med hjälp av grafen har de
flesta svarat genom granskning av vertex eller minimipunkten, vilket är en korrekt metod.
Koordinatens y-värde ger funktionens minsta värde. Två elever svarade att man kan bestämma
minsta värde genom uträkning. Då dessa två elever i nästa uppgift svarar rätt på vilket det
minsta värdet är antyder det att de kan utläsa minsta värdet från figuren trots att de angav en
annan metod. Möjligtvis svarade de genom uträkning, för att det är ett standardsvar som brukar
fungera, utan att ägna uppgiften allt för mycket tid.
Tabell 6. Elevernas metoder för att bestämma funktionens minsta värde utifrån en graf

Metod
Granskning av vertex
Se var minimipunkten är
Genom att göra uträkning

Antal
11
4
2

b)  
På frågan om vilket funktionens minsta värde är svarar de flesta elever med en koordinat istället
för y-värdet för koordinaten. Detta trots att informationen utifrån arbetsbladet beskriver att det
enbart är y-värdet för vertex som anger största eller minsta värde.
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Tabell 7. Elevers svar gällande funktions minsta värde

Svar

Antal

(1, −4)

12

−4

5

c)   Samtliga 17 elever som svarade på frågan skriver att parabelns skärningar med 𝑥-axeln
anger andragradsfunktionens nollställen.
d)  
När eleverna ska bestämma andragradsfunktionens nollställen anger de flesta eleverna felaktigt
två koordinater som svar. Förvisso har samtliga av dessa svar de korrekta x-värdena som anger
nollställena. Noterbart är att samtliga elever som svarade på punktform i denna uppgift även
svarade på punktform i uppgift 9b. Detta indikerar att de eleverna inte förstår skillnaden på ett
funktionsvärde och en punkt. Sex elever svarar korrekt genom att enbart ange x-värdena för
nollställena.
Tabell 8. Elevers svar på vilka nollställen andragradsfunktionen har

Svar
(3,0) och (−1,0)
−1 och	
  3
2

Antal
10
6
1

e)  
Gällande hur man med hjälp av grafen kan bestämma andragradsfunktionens symmetrilinje
svarar de flesta att man granskar vertex och dess x-värde. Vissa svarar att symmetrilinjen är i
mitten. Förmodligen menar dessa elever att symmetrilinjen är mitt emellan två punkter som har
samma y-värde. Båda metoderna som eleverna har angett för att bestämma en
andragradsfunktions symmetrilinje utifrån en graf är korrekta.
Tabell 9. Elevers metoder för att bestämma en andragradsfunktions symmetrilinje då en graf är given

Metod
Granskning av vertex eller
min- eller maxpunkt
Symmetrilinjen är i mitten

Antal
11
4

f)  
De flesta svarar korrekt att symmetrilinjen är 𝑥 = 1. Ett par elever svarar koordinaten för
vertex, vilket visar att de inte har förstått begreppen symmetrilinje och vertex fullt ut.
Sammantaget visar dock resultatet att elevgruppen har förstått begreppet.
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Tabell 10. Elevers svar på vad andragradsfunktionens symmetrilinje är

Svar
𝑥=1
(1, −4)
1
𝑥-axeln

Antal
10
2
2
1

Uppgift 10

Figur 19. Illustration av uppgift 10.

a)  
Beträffande hur man motiverar att en andragradsfunktion har en maximi- eller minimipunkt
anger de flesta som besvarade frågan att värdet på koefficienten framför x2-termen, alltså
konstanten 𝑎, bestämmer detta. Då 𝑎 = 2, vilket är positivt, erhålls en minimipunkt. Vissa
tolkar frågan felaktigt och svarar att det måste finnas en maximi- eller minimipunkt för att det
ska vara en andragradsfunktion. Visserligen stämmer detta, men det ger inte svar på frågan hur
man vet om en andragradsfunktion har en maximi- eller minimipunkt.
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Tabell 11. Elevers svar på hur man kan veta om en andragradsfunktion har en maximi- eller minimipunkt

Motivering

Antal

Eftersom 𝑎 = 2 som är ett positivt tal fås
en minimipunkt.

9

För att en andragradsfunktion måste ha
en maximi- eller minimipunkt.

4

Där grafen vänder ser man

1

b)  
De flesta av eleverna förstår kopplingen mellan 𝑐-värdet i en andragradsfunktion och parabelns
skärning med y-axeln. Detta då alla utan en elev korrekt besvarat var grafen skär 𝑦-axeln utifrån
information om funktionsuttrycket. Däremot anger vissa bara 𝑦-värdet för punkten trots att det
i uppgiften efterfrågas om punkten, vilket verkar vara ett återkommande tema i svaren.
Tabell 12. Elevers svar på i vilken punkt som grafen skär y-axeln

Svar

Antal

(0,6)
6
−3

7
6
1

c)  
Tabell 13. Elevers svar på om, vilka och antalet nollställen en given andragradsfunktion har

  

Finns det
nollställen?

Antal

Antal
nollställen?

Antal

Vilka
nollställen?
𝑥 = 1 och
𝑥=3

Ja

2

2

3

Nej

1

0

1

𝑥 = −1 och
𝑥 = −3

2

Inget svar

10

Inget svar

9

𝑥 = −1 och
𝑥=3

1

𝑥 = 1 och
𝑥=2

1
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Antal
9

Lösnings
Antal
-metod
PQ11
formeln
Kvadratkomplette
1
ring
Ingen
lösning
1
visad

De flesta elever har angett de korrekta nollställena för funktionen genom PQ-formeln
(lösningsformeln). Däremot svarar svarar inte många explicit ja eller nej på frågan om
andragradsfunktionen har några nollställen. Det kan dock implicit tolkas som att eleverna har
svarat på den frågan om eleven har angett två x-värden i slutet på sin lösning. Noterbart är att
alla som försökte lösa denna uppgiften angav två x-värden som svar på vilka nollställen
funktionen har. Detta är en skillnad jämfört med uppgift 9d där flertalet elever angav
nollställena på punktform.

Uppgift 12

Figur 20. Illustration av uppgift 11.

Uppgift 12 befäster de tidigare resultaten om att eleverna förstår konstanterna 𝑎 och 𝑐 :s
påverkan på parabeln då samtliga nio elever som hann svara på fråga 12 angav det korrekta
alternativet. Detta trots att uppgiften var svårare än uppgift 6 och 7 som också berörde
konstanterna 𝑎 och 𝑐:s påverkan på parabeln.
Tabell 14. Visar olika svarsalternativ med antalet svarande på flervalsfrågan där eleverna ska matcha rätt graf med ett givet
funktionsuttryck. Det grönmarkerade alternativet anger det korrekta svaret

  

Alternativ A

0

Alternativ B

0

Alternativ C

9

Alternativ D

0

Svarade ej

11

32  

5.1.2 Resultat från enkäten
Tabell 15. Elevsvar på frågorna 1-4 från enkäten som behandlar elevers uppfattningar om lektionen och dess innehåll. Den
sista kolumnen anger ett medelvärde för respektive påstående för att enklare ge en indikation på hur gruppen som helhet
upplevde ett visst moment. 1 betyder att eleven inte alls håller med och 5 betyder att eleven håller med helt och hållet

1.   Jag upplever att GeoGebra som
användarverktyg är användarvänligt
2.   Jag upplever att den information som
arbetsbladet gav om GeoGebra var
tillräckligt för att jag skulle kunna
utföra uppgifterna på ett bra sätt
3.   Jag upplever att jag fick tillräckligt
med tid för att genomföra alla
uppgifterna
4.   Jag upplever att lektionen gav mig
kunskaper om andragradsfunktionen
och dess graf

1

2

3

4

5

Medelvärde

0

1

2

11

7

4,14

0

0

1

6

14

4,62

0

1

6

7

7

3,95

0

0

0

9

12

4,57

Då samtliga påstående hade ett medelvärde som låg på 3,95 eller högre dras slutsatsen att
eleverna sammantaget upplever att:
v  
v  
v  
v  

GeoGebra är användarvänligt
Arbetsbladet gav tillräckligt med information som introduktion till GeoGebra
Eleverna fick tillräckligt med tid för att genomföra alla uppgifterna
Eleverna fick kunskaper om andragradsfunktionen och dess graf

Det ska nämnas att de tre elever som kom för sent till lektionen gav fråga 3 en tvåa, trea och
trea. Det kan ge en indikation på varför medelvärdet på fråga 3 var aningen lägre än på de övriga
tre frågorna.

Tabell 16. Elevernas svar på vilka fördelar det finns med GeoGebra+arbetsbladet jämfört med en mer traditionell lektion

5.   Finns det enligt dig

några fördelar med
GeoGebra+arbetsbladet
jämfört med en mer
traditionell lektion med
lärargenomgång på
tavlan och sedan eget
arbete i räkneboken?

  

Fördel

Antal

Lärorikt

5

Smidigt och enkelt att använda

5

Omväxlande

4

Mer tid till arbete för eleven

4

Ingen fördel

3

Visuellt se förändringar

2

Ger djupare inblick i ämnet

1

Roligare

1

Tvingas tänka mer själv

1
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Fråga fem presenterar de fördelar som eleverna upplevde med GeoGebra. Det var endast tre av
de 21 elever som svarade på frågan som inte fann någon fördel med programmet. De fördelar
som oftast förekom var att GeoGebra var: lärorikt, smidigt och enkelt att använda, omväxlande
och att det gav mer tid till arbete för eleven. På denna fråga har vissa elever angivit fler än ett
svar.
Tabell 17. Elevers svar på vilka nackdelar det finns med GeoGebra+arbetsbladet jämfört med en mer traditionell lektion

6.   Finns det enligt dig några
nackdelar med
GeoGebra+arbetsbladet
jämfört med en mer
traditionell lektion med
lärargenomgång på tavlan
och sedan eget arbete i
räkneboken?

Nackdel

Antal

Ingen nackdel

11

Genomgångar ger bättre
förståelse än arbete med
GeoGebra

3

Svårt att förstå i början

2

Att man inte är van med
GeoGebra

1

Svårt. Man får gissa mer

1

Arbete med dator ger möjlighet
att fastna framför annat som inte
hör till ämnet

1

Lite rörigt med 𝑎𝑥 % + 𝑏𝑥 + 𝑐

1

.

Fråga sex redogör för de nackdelar som eleverna upplevde med GeoGebra. Av de 21 elever
som svarade på frågan var det 11 stycken som inte upplevde att det fanns någon nackdel med
programmet. De nackdelar som förekom mest frekvent var att eleverna tyckte att: genomgångar
är ett bättre lärosätt, det var svårt att förstå i början, att man fick gissa mer själv samt att datorn
kan utgöra en risk att man som elev går in på annat på datorn än det som hör till ämnet. Även
på denna fråga angav vissa elever mer än ett svar.

Tabell 18 nedan redogör för de fördelar och nackdelar eleverna såg med att arbeta själv eller i
grupp. Bland fördelarna var den absolut vanligaste anledningen att man kunde diskutera och ta
hjälp av varandra när man arbetade i grupp. Den enda nackdelen som delgavs var att
grupparbete kan tendera att bli lite rörigt. Bland de fyra elever som arbetade självständigt ansåg
två av dessa att det positiva är att man får mycket kunskap då man tvingas lära sig på egen hand.
På samma vis som på föregående två frågor angav vissa elever mer än ett svar på frågan.
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Tabell 18. Elevsvar på vilka fördelar och nackdelar de upplevde med att arbete i grupp eller självständigt. De blåmarkerade
cellerna är fördelar, den rödmarkerade är en nackdel och den gråmarkerade är ett likgiltigt svar

Grupp (17 st.)

7.   Arbetade du
själv eller i
grupp? Fanns
det några föreller nackdelar
med att arbeta
på det sättet?

Antal

Diskutera och att ta hjälp av varandra gör
det enklare att förstå
Finns mer kunskap i en grupp än hos sig
själv

12
1

Motiveras av andra

1

Fanns varken någon för- eller nackdel med
att arbeta i grupp

1

Kan bli lite rörigt

1

Självständigt (4 st.)

Antal

Positivt, för man kan ändå fråga läraren om
hjälp om man inte förstår något
Får mycket kunskap då man tvingas lära sig
på egen hand

1
2

Gällande den åttonde och sista frågan som behandlade elevernas övriga kommentar om
lektionen lämnade 14 av 21 elever frågan tom. Bland de som svarade angav de flesta att lektion
var bra, kul och lärorik.
Tabell 19. Övriga kommentarer från eleverna angående lektionen

8.   Om du har någon
övrig kommentar
angående lektionen
skriv gärna den här i
så fall

  

Kommentar

Antal

Ingen kommentar

14

Det gick så bra och kul!

1

Bra lektion :)

1

Tycker att det var bra och
lärorikt. En skön omställning
både med grupp och med dator

1

Det var en bra och lugn lektion

1

Jag tyckte att det var bra

1

Kom gärna tillbaka och hjälp oss
igen!!!

1

Det var bra, lärde mig flera saker

1
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5.1.3 Resultat från den undervisande lärarens deltagande observation
Den undervisande lärarens kommentarer var i hög grad positiva till lektionens struktur. Läraren
delgav att alla elever var aktiva under lektionen, vilket inte tillhör vanligheterna. Läraren var
även positiv till det undersökande arbetssättet. Den konstruktiva kritiken behandlade uppgift 1.
Den undervisande läraren var av åsikten att formuleringen av uppgiften möjligtvis skulle
behöva förenklas. Om den tilltänkta elevgruppen hade gått på naturlinjen uttryckte den
undervisande läraren att uppgiften hade fungerat bra, men då elevgruppen går på en linje som
inte har lika stort fokus på matematik, riskerar formuleringen att bli för avancerad. Detta kan
utgöra en möjlig förklaring till varför eleverna tog så lång tid på uppgift 1.

5.2 Resultat kopplat till frågeställningarna
I detta avsnitt analyseras det presenterade resultatet utifrån frågeställningarna. Svaren på
frågeställningarna analyseras sedan i diskussionsavsnittet. Dessa används sedan som underlag
till avsnitt 7 som behandlar förslag på re-design av undervisningsmomentet.
Vilka moment gällande andragradsfunktioner har eleverna enkelt eller svårt att lära sig om
och varför?
Utifrån de presenterade resultaten från avsnitt 5.1 kan det utläsas att de moment som eleverna
har svårt att lära sig om gällande andragradsfunktioner är:
v   Problem med att tyda konstanterna 𝑎, 𝑏	
  och 𝑐:s värde om värdet är 0 eller 1. Det
finns alltså inte en utskriven siffra framför en term.
v   Eleverna anser att konstanten 𝑎:s påverkan på en parabel är densamma som
𝑘-värdet för en rät linje.
v   Problem med att förstå att en andragradsfunktion kan ha 0, 1 eller 2 nollställen.
v   Blandar ihop funktionsvärden med punkter.
Vilka för- och nackdelar för elevernas lärande kan urskiljas vid användning av GeoGebra och
arbetsblad för enskilt eller grupparbete under en lektion?
De fördelar som kan urskiljas med GeoGebra och arbetsbladet är att:
v   Elevgruppen som helhet visade på goda kunskaper om andragradsfunktionen och dess
graf enligt resultaten från arbetsbladen.
v   Elevgruppen ansåg själva att de hade fått med sig bra kunskaper om
andragradsfunktionen och dess graf utifrån svaren från enkäterna.
v   GeoGebra är användarvänligt.
v   Arbetsbladet gav tillräckligt med information som introduktion till GeoGebra vilket
gav eleverna mer tid till eget arbete. Således behövdes ingen genomgång från lärare
om GeoGebra.
v   Eleverna kunde visuellt se sambandet mellan en andragradsfunktions funktionsuttryck
och dess graf.
v   Undervisningens arbetssätt varieras.

  

36  

De nackdelar som kan urskiljas med GeoGebra och arbetsbladet är att:
v   GeoGebra kan vara svårt att förstå i en inledande fas eftersom man inte är van vid
programmet.
v   Vissa elever anser att arbetssättet inte ger lika bra förståelse som en lärargenomgång
gör.
En övervägande majoritet av de elever som valde att arbetade i grupp nämnde att det var positivt
för att man kunde diskutera och att hjälp av varandra. Genom att ta hjälp av varandra får man
direkt feedback på sina tankar, vilket enligt Brunström (2015) resulterar i att eleverna ges en
större chans att få en djupare förståelse för den bakomliggande matematiken. Det enda negativa
som nämndes var att det kan bli lite rörigt ibland. Noterbart är att denna kommentaren kom från
en elev som arbetade i gruppen om tre elever och inte i par. De elever som arbetade självständigt
var positiva till arbetssättet och den mest positiva effekten av deras val av arbetssätt var att
eleven ansåg att den fick mycket kunskap, eftersom man tvingades lära sig på egen hand.
Gällande tidsaspekten hann de flesta eleverna inte arbeta igenom hela arbetsbladet. Detta hade
på förhand varnats för, men då planeringen hade förändrats och mer arbetsmoment skulle
behandlas under en kortare tidsperiod gavs endast en 85-minuters lektion till förfogande för
andragradsfunktionen och relaterade begrepp. Åtminstone 30 minuters extra tid hade behövts
för att eleverna skulle hinna arbeta igenom arbetsbladet i en normal arbetstakt.
Trots att de flesta eleverna inte hann slutföra arbetsbladet ansåg eleverna enligt enkäten att de
fick tillräckligt med tid att genomföra alla uppgifter. Det ska dock nämnas att trots att elevernas
enkätsvar visade på att de fick tillräckligt med tid att genomföra alla uppgifter var det också
den frågan som hade lägst medelvärdepoäng, vilket kan indikera på att tidsramen för att
genomförandet av uppgifterna kan ha varit en aning knapp. Detta kan också tyda på att eleverna
ansåg att de hade tillräckligt med tid att genomföra lektionen men att de inte hann med alla
uppgifter för att de själva ansåg att de under lektionen inte koncentrerade sig tillräckligt mycket.
Sammanfattningsvis kan det ändå fastslås att tidsramen för de momenten som behandlades var
otillräcklig.
Hur inverkar lärarens roll under en sådan lektion på elevernas lärande?
Lärarens roll fungerade som stöd med ledning om eleverna behövde hjälp. Detta valdes utifrån
studien från Brunström (2015) som visade att ett undersökande arbetssätt där eleverna får ställa
hypoteser för att sedan kontrollera dessa ger en djupare förståelse för den bakomliggande
matematiken. Metoden med ett undersökande arbetssätt och lärarens roll i detta under lektionen
fungerade bra eftersom eleverna fick förståelse för andragradsfunktionen och dess begrepp
baserat på resultaten från arbetsbladen och deras svar på enkäten.
Däremot angav några elever att man lär sig bättre med genomgång från lärare. Att skapa en
lektionen där alla är helt nöjda är förmodligen en utopi, då elever lär sig bäst genom olika
arbetssätt. Däremot rekommenderar Granberg och Olsson (2015) att ge feedback till eleverna.
Lärarnas roll under lektionen bidrog till att feedback från denne gavs till eleverna i mån av
tillfälle och tid. Istället gav de flesta eleverna kontinuerlig feedback till varandra genom
grupparbetet. Förslagsvis skulle en genomgång på slutet av lektionen alternativt i början på
nästa lektion behandla de viktigaste momentet från lektionen samt de problem och felaktigheter
som eleverna visat sig ha. På så vis får de även en slutgiltig feedback från läraren. Detta kan
rekommenderas då eleverna inte alltid kan hjälpa varandra samt att de kan hamna i liknande
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felaktiga tankebanor. Förutom den positiva aspekten med feedback tillgodoses då också de
elever som föredrar lärargenomgångar.
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6.  Diskussion
I detta avsnitt diskuteras resultatet och metoden. Dessutom diskuteras implikationer för
lärarverksamheten och till sist ges förslag på vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Överlag presterade eleverna ett bra resultat på uppgifterna från arbetsbladet. Orsaken till
elevernas problem och felaktiga svar berodde främst på brist på information. Till exempel är
det problematiskt för eleverna att beskriva att en parabeln avtar eller växer när de aldrig har
blivit introducerade för dessa begrepp. Således visar felaktigheterna från elevsvaren att en
tydlig introduktion av olika begrepp är av stor betydelse för att eleverna ska kunna ta till sig
dessa och utveckla sitt matematiska språk. Eleverna fick inte heller någon tydlig feedback på
deras svar från lektionen. En rimlig åtgärd i re-designen av arbetsmomentet bör således vara att
antingen avsluta arbetstillfället med en genomgång eller påbörja nästa tillfälle med det.
Flertalet elever tolkade konstanten 𝑎:s påverkan på parabeln på samma vis som 𝑘-värdet för en
rät linje. Förmodligen beror detta på att eleverna tidigare har arbetat med räta linjens ekvation
där 𝑘-värdet haft betydelse för vilken lutning linjen hade. Eftersom arbetsmomentet om räta
linjens ekvation var det enda tidigare tillfället som eleverna hade arbetat med hur konstanter
påverkar en graf är det förståeligt att de kopplar konstanten 𝑎 :s påverkan till det enda
läromomentet som behandlat samma företeelse. Att de sedan tolkar hur snabbt parabeln växer
eller avtar som lutningen för parabeln beror på brist på information och kunskap. Då lektionen
är första undervisningstillfället som behandlar icke-linjära grafer har de ingen matematisk
kunskap för att beskriva parabeln på något annat vis. Vid re-design av arbetsmomentet kan man
förslagsvis betona skillnaden av uttrycket ”parabelns lutning” och att en” parabel avtar eller
växer” för eleverna i antingen arbetsbladet eller under en genomgång. På så vis minskas
elevernas missuppfattningar kring begreppet.
En möjlig orsak till att eleverna blandar ihop punkter och funktionsvärden kan vara att de inte
har fått någon undervisning om skillnaden på en punkt och ett funktionsvärde. I en uppgift
skulle eleverna ange funktionens nollställen. Noterbart är att alla de elever som felaktigt angav
en punkt istället för ett funktionsvärde, angav det korrekta x-värdet i denna uppgift. Det finns
en sannolikhet att undervisande lärare i dessa fall tolkar elevernas svar som korrekta, då de har
visat tillräckligt god förståelse kring momentet. Detta utgör ett dilemma då eleverna inte får
någon feedback kring misstaget, vilket i förlängningen innebär att eleven kommer upprepa
felet. Läraren kan dock riskera att anses för pedantisk om denne anmärker på alla fel, oavsett
dess omfattning, vilket kan leda till att elevernas självförtroende och motivation för ämnet
minskar. Det ligger alltså en problematik kring hur nitisk en lärare skall vara i sin bedömning.

6.2 Metoddiskussion
En designstudie fokuserar på utvecklande av undervisning. För att effektiva
undervisningsmetoder till undervisningsmoment skall tas fram som möjliggör att
undervisningen utvecklas bör processen genomgå flera iterationer. I studien gjordes endast en
iteration av det cykliska händelseförloppet av framtagande av lösningar till utvärdering av
dessa. Att endast en iteration genomfördes innebär att testgruppens problem med
undervisningsmomentet blir helt avgörande för framtagandet av lösningar. Vid framtida
iterationer hade en ny testgrupp använts för varje enskild iteration. Detta hade medfört att
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problem som endast tillhört en enskild grupp inte hade behövt ägnas samma fokus vid redesignen av arbetsmomentet till nästa iteration. Då fler elever testar designapparaten ges mer
data kring vilka de vanligaste problemen är och vad som behöver utvecklas inom
undervisningsmomentet. På så vis ger fler iterationer möjlighet till en effektivare
undervisningsmetod. Vidare bör de förslag som ges på re-design av undervisningsmomentet i
avsnitt 7 testas i nästa iteration för att se om de tilltänkta lösningar till undervisningsmomentet
ger önskad effekt. Vid bestämmande av en andragradsfunktions symmetrilinje är
kvadratkomplettering en effektivare metod än PQ-formeln samtidigt som den alltid fungerar.
Användande av PQ-formeln vid uppgifter som har komplexa rötter riskerar att ge elever en
missledande användning av kvadratrotssymbolen. Detta då eleverna exempelvis kommer skriva
2 − 6. Därmed skulle en ökad användning av kvadratkomplettering kunna vara ett förslag i
en re-design av materialet. Tyvärr visar också resultatet från uppgiften att endast en elev löst
uppgiften genom kvadratkomplettering. Ytterligare fem elever försökte först lösa uppgiften
med kvadratkomplettering men lyckades inte och löste istället uppgiften med hjälp av PQformeln. Detta trots att både PQ-formeln och kvadratkomplettering introducerats av deras
ordinarie lärare. Eventuellt kan en ökad användning av kvadratkomplettering användas i
elevgrupper som är starkare i ämnet matematik. I andra grupper finns risken, som i detta fall,
att eleverna inte lyckas lösa uppgifter med metoden. Rimligtvis behövs fler iterationer av
undervisningsmomentet testas innan man kan dra någon slutsats kring användandet av PQformeln eller kvadratkomplettering.
En nackdel med valet av enkät som insamlingsmetod är att man inte kan ställa följdfrågor.
Exempelvis är det intressant att majoriteten av eleverna ansåg att de fick tillräckligt med tid att
genomföra alla uppgifter fastän det endast var ett fåtal elever som slutförde samtliga uppgifter.
Det hade varit av stort intresse att konstruera en följdfråga där eleverna fick svara på varför de
tyckte de fick tillräckligt med tid fastän de inte hann färdigt. Detta visar en brist i valet av
enkäter som insamlingsmetod jämfört med exempelvis intervjuer som kan fånga upp denna typ
av information. Exkluderandet av intervjuerna gjordes på grund av tidsbrist som förklarats
utförligare i avsnitt 4.4 utformning av enkät. Fördelen med enkäter är att de är enkla att
administrera. Dessutom avlägsnas risken för intervjuareffekt, vilket innebär att eleverna kan ge
andra svar än vad de egentligen tänker på grund av intervjuarens kön, roll, etnicitet eller sociala
bakgrund. Eftersom eleverna hade haft författaren som lärarstudent i nio veckor innan studiens
genomförande fanns dock en risk för att eleverna svarade på enkäten såsom de trodde att
författaren ville att de skulle göra, så kallat deltagarbias (eng: participant bias). Det finns en
risk att eleverna möjligtvis ville att författaren skulle få de resultat som de trodde han var ute
efter och därmed svarade utefter detta och inte utefter sina egna åsikter. Detta kan ge en rimlig
förklaring på varför majoriteten av eleverna tyckte att de fick tillräckligt med tid fastän de inte
hann färdigt med alla uppgifter. Att författaren till studien kände eleverna sedan tidigare innebär
att enkäten riskerar att inte mäta det den avser att mäta, på så vis riskerar insamlingsmetodens
validitet att sjunka. Valet av deltagare gjordes på grund av ett bekvämlighetsval, men för att en
studie av denna karaktären ska erhålla högsta möjliga validitet bör rekommendationen vara att
deltagarna inte ska känna studiens utvecklare.
Fördelen med den deltagande observationen från den undervisande läraren är att mer tillförlitlig
information om olika skeenden av lektionen kunde delges. Nackdelen är att den undervisande
läraren känner både eleverna och författaren. På så vis kan dennes opartiskhet inte säkerställas
fullt ut.
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De tematiska analyserna följde Brymans (2011) rekommendationer om att behålla deltagarnas
språk i så stor utsträckning som möjligt och att inte ta med för mycket material i kodningsfasen
i en tematisk analys. Visserligen följdes dessa riktlinjer men då det fanns mycket material att
tolka infinner sig en risk att det för författaren är svårt att veta vad som är viktigt att fokusera
på. Således kan kodningsprocessen ha missat vissa teman. Fördelen med metoden är att den har
en relativt enkel inlärningsperiod men framförallt att resultaten är enkla att förmedla och förstå
för läsaren.
Det föreligger en risk i att elevernas goda resultat på studien snarare berodde på att elevernas
motivation förhöjdes eftersom de arbetade på ett nytt och intressant sätt snarare än att detta
berodde på det undersökande arbetssättet med hjälp av GeoGebra. Således bör slutsatser om
resultatet utifrån valet av metod dras med aktsamhet. Detta då studien inte kan säkerställa en
hög grad av reliabilitet.

6.3 Implikationer för undervisningen
Då eleverna presterade ett bra resultat på de uppgifter som behandlade andragradsfunktionen
och dess begrepp indikerar detta att ett undersökande arbetssätt med GeoGebra har en positiv
påverkan för elevernas förståelse för momentet. En implikation för lärarrollen är att GeoGebra
med dess synkroniserade vyer är ett lämpligt verktyg då arbetsmoment som passar ett
undersökande arbetssätt används. Exempelvis är arbetssättet speciellt lämpligt för avsnittet om
räta linjens ekvation. Detta då tillvägagångssättet för undersökandet av konstanternas betydelse
för andragradsfunktionen graf kan ske på ett likartat vis för räta linjens ekvation.
Andra arbetsområden där arbetssättet skulle passa är vid diverse geometrimoment. Exempelvis
skulle ett undersökande arbetssätt kunna användas till arbetsmomentet randvinkelsatsen. Med
hjälp av GeoGebra skulle eleverna kunna manipulera vinkeln för randvinkeln och visuellt se
vilken effekt det får på medelpunktsvinkel för att på så vis få en djupare förståelse för
randvinkelsatsen.

6.4 Vidare forskning
Det föreligger en risk i att elevernas goda resultat på uppgifterna under lektionen snarare
berodde på att elevernas motivation höjdes då arbetssättet för dem var nytt och spännande än
att det berodde på det undersökande arbetssättet med hjälp av GeoGebra. För att bekräfta
resultatet från denna studie och kontrollera dess reliabilitet bör således fler studier av liknande
karaktär genomföras. Att elever arbetar på ett undersökande sätt med ett dynamiskt
matematikprogram där de sedan tidigare har erfarenhet av att arbeta med programmet. På så vis
elimineras riskfaktorn att resultatet kan härledas till elevernas förhöjda motivation då ett nytt
arbetssätt introduceras.
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7.  Förslag på re-design av undervisningsmomentet
Följande slutsatser, som även är förslag på re-design av undervisningsmomentet, ges för att
besvara syftet med studien som är att utveckla ett undervisningsmoment, som behandlar
andragradsfunktioner och relaterade begrepp kopplade till kursplanen för Matematik 2c.
Lektionens utformning kommer att behållas i alla avseenden förutom i nedanstående punkter
vars syfte är att nästa iteration av lektionen ska ge elever ännu bättre förutsättningar att få
kunskap om andragradsfunktioner och dess begrepp. Förslagen ges efter analys av resultaten
från arbetsbladet, elevsvar från enkät samt observation från undervisande lärare under
lektionen.
v   Ge eleverna mer tid till att arbeta med arbetsbladet och de moment som förekommer
under lektionen. Alternativt korta ned momenten som ska behandlas om lektionstiden
på 85 minuter ska behållas.
v   Formulera om uppgift 1 och 13, som är exakta kopior av varandra, till en mer vardaglig
uppgiftsförklaring och inte fullt lika matematisk, bortsett från de tillfällen då lektionen
genomförs av elevgrupper som är särskilt starka i ämnet matematik såsom elever från
naturlinjen.
v   Ha en genomgång av de moment som eleverna hade mest problem med i slutet av
lektionen alternativt i början på nästa lektion för att de på så vis ska få nödvändig
feedback.
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Bilaga 1 - Arbetsblad - Andragradsfunktioner – GeoGebra1
	
  

	
  

Uppgift 1
Beskriv andragradsfunktionernas grafer så detaljerat du kan. Tips för att beskriva en graf
detaljerat är att använda sig utav matematiska begrepp.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

Figur 1

Figur 2

Figur 1:	
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Figur 2:	
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Arbetsbladet återges i samma version som gavs ut till eleverna. Enda skillnaden från elevernas version är
  rubriksättningen. Om ”bilaga 1 -” raderas från rubriken och resterande ord i rubriken antar blå färg samt att denna
fotnot raderas erhålls en exakt kopia av elevernas arbetsblad.

  

  

  

En andragradsfunktion kan allmänt beskrivas med formeln: 𝑦 = 𝑎𝑥 % + 𝑏𝑥 + 𝑐, där 𝑎, 𝑏 och 𝑐
är konstanter och 𝑎 ≠ 0.
Exempelvis för andragradsfunktionen 𝑦 = 7𝑥 % − 3𝑥 + 4
är 𝑎 = 7, 𝑏 = −3	
  𝑜𝑐ℎ	
  𝑐 = 4.

Uppgift 2

𝑎=
𝑏=
a)   Vad är 𝑎, 𝑏 och 𝑐 om 𝑦 = 3𝑥 % + 2𝑥 − 5 	
  _______	
  
	
   	
   	
   	
   _______	
  
	
  

𝑐=
	
  ________	
  

b)   Vad är 𝑎, 𝑏 och 𝑐 om 𝑦 = 𝑥 % + 4

𝑐=
	
  ________	
  

𝑎=
𝑏=
	
   _______	
  
	
   	
   	
   	
   _______	
  
	
  

Grafen till en andragradsfunktion kallas en parabel.
Parabeln ändrar utseende beroende på vilka värden som konstanterna 𝑎, 𝑏 och 𝑐 antar.
En andragradsfunktion har antingen en maximi- eller minimipunkt beroende på om parabeln
är öppet nedåt eller uppåt.
maximipunkt

minimipunkt

Öppen nedåt

Öppen uppåt

GeoGebra är ett program som man kan använda för att rita exempelvis grafer och geometriska
figurer. Till skillnad från en grafräknare kan man i GeoGebra arbeta mer dynamiskt med de
objekt man ritar, exempelvis att man kan rita en triangel, dra i och förflytta den, rotera den
och ändra dess storlek på skärmen.
GeoGebra är passande att använda för att undersöka egenskaper hos andragradsfunktioner och
hur dess grafer påverkas av att olika konstanter ändras. Uppgifterna som ni får göra i detta
arbetsblad handlar om att undersöka parabler och till det behöver ni använda GeoGebra. För
att starta GeoGebra, gå in på https://www.geogebra.org/graphing.
  

  

  

  

I bilden ovan visas hur GeoGebra ser ut när ni går in på webbsidan.
Tryck direkt på krysset som är rödmarkerat i bilden, för att få större arbetsyta.
I ”Inmatningsfält…”, som är rödmarkerat i bilden ovan, skriver ni 𝑓 𝑥 = 	
   𝑎𝑥 % + 𝑏𝑥 + 	
  𝑐 , likt
bilden ovan, använd ”^” för att skriva upphöjt till. Avsluta imatningen med att trycka ”enter”.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Glidare

	
  
Nu ska ”glidare” automatiskt dyka upp. Dessa glidare är reglage som man kan dra i för att
ändra värdena på konstanterna 𝑎, 𝑏	
  och 𝑐, se figuren ovan. Utnyttja dessa glidare för att lösa
uppgifterna nedan. Skriv ner era svar, kommentarer och resonemang i detta häfte.
Ställ frågor om ni inte får GeoGebra att funka eller om någon uppgift är oklar.

  

  

  

  

Uppgift 3

Sätt 𝑎 = 1, 𝑏 = 0	
  𝑜𝑐ℎ	
  𝑐 = 0
Testa nu att dra i glidaren för 𝑎 och se vad som händer om värdet på 𝑎 blir större än 1. Testa
även att se vad som händer om du gör värdet på 𝑎 negativt. OBS om 𝑎 = 0 är det inte längre
nån andragradsfunktion.
Vilken påverkan på andragradsfunktionens graf har konstanten a?
___________________________________________________________________________	
   	
  
___________________________________________________________________________	
   	
  
___________________________________________________________________________	
   	
  
___________________________________________________________________________	
   	
  
	
  

Uppgift 4

Sätt nu värdena till 𝑎 = 1, 𝑏 = 0	
  𝑜𝑐ℎ	
  𝑐 = 1

Ändra nu istället på glidaren för 𝑐. Testa med både positiva och negativa värden på	
  𝑐 .
Vilken påverkan på andragradsfunktionens graf har konstanten c?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Uppgift 5

Sätt värdena till 𝑎 = 1, 𝑏 = 3	
  𝑜𝑐ℎ	
  𝑐 = 2. Detta ger andragradsfunktionen 𝑦 = 𝑥 % + 3𝑥 + 2
a)  I vilken punkt (x,y) skär grafen y-axeln?
___________________________________________________________________________
b)  Hur kan man direkt se i vilken punkt en andragradsfunktion skär y-axeln om man vet dess
formel på formen 𝑦 = 𝑎𝑥 % + 𝑏𝑥 + 	
  𝑐 ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Svara på uppgifterna 6-7 utan att använda dig av GeoGebra eller övriga hjälpmedel.

  

  

  

Uppgift 6

Nedan visas grafen till andragradsfunktionen 𝑦 = 𝑥 % + 𝑥 − 2.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Vilken av följande grafer nedan beskriver hur parabeln skulle se ut om andragradsfunktionen
ändrades till 𝑦 = 𝑥 % + 𝑥 − 1?
Sätt ett kryss i den tomma rutan nere till höger.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
  

  

  

  

Uppgift 7

Nedan visas grafen till 𝑦 = 2𝑥 % − 1.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Vilken av följande grafer nedan beskriver hur parabeln skulle se ut om andragradsfunktionen
ändrades till 𝑦 = 4𝑥 % − 1? 	
  
	
  
Sätt ett kryss i den tomma rutan nere till höger.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

  

	
  

  

  

  

  

En parabel har en symmetrilinje som delar kurvan i två delar, som är varandras spegelbilder.
Två punkter på kurvan med samma 𝑦-värde ligger därför på samma avstånd från
symmetrilinjen, se bild nedan.
symmetrilinje
y

nollställen
x

vertex

Symmetrilinjen går genom parabelns vertex (vändpunkt) som antingen är en maximi- eller
minimipunkt på grafen. Om det frågas efter en funktions största eller minsta värde menas yvärdet för vertex-punkten. Om symmetrilinjen exempelvis går igenom 𝑥 = 4, så skrivs det att
symmetrilinjens ekvation är 𝑥 = 4.
Där grafen skär 𝑥-axeln är 𝑦 = 0, se bilden ovan. 𝑥-koordinaten i dessa skärningspunkter
kallas funktionens nollställen.
Nollställena motsvaras av rötterna till andragradsekvationen
𝑎𝑥 % + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0.

Uppgift 8
Återvänd till GeoGebra. Ändra glidarna till 𝑎 = 1, 𝑏 = 2. Sätt först 𝑐 = −3, men låt 𝑐-värdet
sedan varieras. Detta motsvarar andragradsfunktionen 𝑦 = 𝑥 % + 2𝑥 + 𝑐. Testa att dra i
glidaren för värdet	
  𝑐 och undersök hur många nollställen en andragradsfunktion kan ha.
a)   Vilka värden på c ger olika antal nollställen?
	
  _____________________________________________________________________	
   	
  
b)   Vilka olika antal nollställen kan en andragradsfunktion ha?	
   ____________________	
  
  

  

  

  

Motsvarande andragradsekvationer har dessa antal reella lösningar.
Om en andragradsekvation saknar reella lösningar betyder det att grafen aldrig skär 𝑥-axeln.

Uppgift 9
Figuren visar parabeln till en andragradsfunktion.

a)   Hur kan du bestämma andragradsfunktionens minsta värde med hjälp av grafen?
_______________________________________________________________________
b)   Vilket är det minsta värdet? _________________________________________________
c)   Hur kan du bestämma andragradsfunktionens nollställen med hjälp av grafen?
_______________________________________________________________________
d)   Vilka nollställen har funktionen? ____________________________________________
e)   Hur kan du bestämma andragradsfunktionens symmetrilinje med hjälp av grafen?
_______________________________________________________________________
f)   Vilken är andragradsfunktionens symmetrilinje? ________________________________

Uppgift 10

Undersök nu andragradsfunktionen 𝑦 = 2𝑥 % − 8𝑥 + 6 genom att först arbeta algebraiskt, utan
att använda GeoGebra.
a)   Motivera varför andragradsfunktionen antingen har en maximi- eller minimipunkt?
_______________________________________________________________________
b)   I vilken punkt skär grafen y-axeln? ___________________________________________

  

  

  

  

c)   Har funktionen några nollställen? Undersök genom beräkningar.

d)   Kontrollera ditt resultat med hjälp av GeoGebra genom att ändra på glidarna så att
värdena på 𝑎, 𝑏 och 𝑐 överensstämmer med 𝑦 = 2𝑥 % − 8𝑥 + 6.
Vi har undersökt hur man grafiskt kan bestämma en andragradsfunktions symmetrilinje och
största/minsta värde, men hur kan man beräkna dessa?

Ex. Vi undersöker 𝑦 = 𝑥 % − 6𝑥 + 8
𝒙=𝟑

Funktionens nollställen får vi genom att lösa ekvationen
𝑥 % − 6𝑥 + 8 = 0
𝑥 =3± 9−8
𝑥 = 3 ± 1 vilket ger 𝑥L = 2 och 𝑥% = 4
Symmetrilinjen
Symmetrilinjen 𝑥 = 3 ligger mitt emellan nollställena.
Funktionens minsta värde är y-koordinaten i vertex på symmetrilinjen.
  

  

  

  

𝑥 = 3 insatt i funktionen 𝑦 = 𝑥 % − 6𝑥 + 8 ger
𝑦 = 3% − 6 ∙ 3 + 8 = −1
Funktionens minsta värde är −1.
I de fall då man vet två punkter med samma y-värde, t.ex. nollställena kan man direkt få fram
symmetrilinjen genom att addera 𝑥-värdena och sedan dividera med två. Symmetrilinjen
ligger ju mitt emellan nollställena. I exemplet ovan fås symmetrilinjen då vi vi vet nollställena
genom:

PQ RPS
%

=

%RT
%

=

3 , alltså ges symmetrilinjen av 𝑥 = 3.	
  

Ex. Vi undersöker 𝑦 = 2𝑥 % − 8𝑥 + 12
	
  
𝒙=𝟐

Försöker vi lösa 2𝑥 % − 8𝑥 + 12 = 0 måste vi först dividera med 2. Vilket ger
𝑥 % − 4𝑥 + 6 = 0
𝑥 =2± 4−6
Symmetrilinjen
Om andragradsekvationen skrivs på formen 𝑥 % + 𝑝𝑥 + 𝑞 = 0, är symmetrilinjens ekvation

𝑥=−

W
%

Ekvationen saknar reella rötter men vi hittar symmetrilinjen med samma metod.
Funktionens minsta värde är y-koordinaten i vertex på symmetrilinjen.
𝑥 = 2 insatt i funktionen 𝑦 = 2𝑥 % − 8𝑥 + 12 ger
𝑦 = 2 ∙ 2% − 8 ∙ 2 + 12 = 4
Funktionens minsta värde är 4.
  

  

  

Glöm inte att koefficienten(siffran) framför 𝑥 % -termen måste vara 1 om vi ska kunna använda
PQ-formeln.
T.ex. För att lösa 3𝑥 % − 9𝑥 + 18 = 0 måste vi först dividera med 3 så att vi får en 1 framför
𝑥 % -termen innan vi kan använda PQ-formeln.

Uppgift 11

Bestäm största eller minsta värdet till andragradsfunktionen 𝑦 = −3𝑥 % + 6𝑥 + 9, utan att
använda dig av GeoGebra. Motivera hur du vet att det är ett största eller minsta värde.

	
  

Uppgift 12

Vilken graf matchar funktionsuttrycket 𝑦 = −2𝑥 % + 𝑥 + 2? Svara utan att använda dig av
GeoGebra.
Sätt ett kryss i den tomma rutan nere till höger.

  

  

  

  

  

Uppgift 13
Beskriv andragradsfunktionernas grafer så detaljerat du kan. Tips för att beskriva en graf
detaljerat är att använda sig utav matematiska begrepp.
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Figur 1:	
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Figur 2:	
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Bilaga 2 – Enkät2
Andragradsfunktioner – GeoGebra
Nedan följer ett antal påståenden om arbetsområdet. Skatta på en skala 1-5 i vilken
utsträckning du håller med. Sätt ett kryss i den cirkel vars nummer överensstämmer med din
upplevelse.
1 betyder att du inte alls håller med och 5 betyder att du håller med helt och hållet.
1.   Jag upplever att GeoGebra som användarverktyg är användarvänligt.
1

2

3

4

5

2.   Jag upplever att den information som arbetsbladet gav om GeoGebra var tillräckligt för
att jag skulle kunna utföra uppgifterna på ett bra sätt.
1

2

3

4

5

3.   Jag upplever att jag fick tillräckligt med tid för att genomföra alla uppgifterna
1

2

3

4

5

4.   Jag upplever att lektionen gav mig kunskaper om andragradsfunktionen och dess graf.
1

2

3

4

5

5.   Finns det enligt dig några fördelar att arbeta med GeoGebra+arbetsbladet jämfört med
en mer traditionell lektion med lärargenomgång på tavlan och sedan eget arbete i
räkneboken?
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Enkäten återges i samma version som gavs ut till eleverna. Enda skillnaden från elevernas version är
rubriksättningen. Om ”bilaga 2 -” raderas från rubriken och resterande ord i rubriken antar blå färg samt att denna
fotnot raderas erhålls en exakt kopia av elevernas arbetsblad.
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6.   Fanns det enligt dig några nackdelar att arbeta med GeoGebra+arbetsbladet jämfört
med en mer traditionell lektion med lärargenomgång på tavlan och sedan eget arbete i
räkneboken?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7.   Arbetade du själv eller i grupp? Fanns det enligt dig några för- eller nackdelar med
att arbeta på det sättet?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8.   Om du har du någon övrig kommentar angående lektionen skriv gärna den här i så
fall.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
  

